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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN ROOSENDAAL 

VERGADERING DONDERDAG 04 JULI 2019 
Raadzaal, raadhuis, Markt 1 te Roosendaal, aanvang 19.30 uur 

ONDERWERPEN TER BEHANDELING: 

1. Opening 

 

2. Vaststellen Raadsagenda 

 

3. A-CATEGORIE 

a. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

 

4. B-CATEGORIE 

a. Jaarstukken 2018, Voorjaarsbrief Financiën 2019, Kadernota 2020  

 

5. Sluiting 

 
 

Aanwezig: 

Voorzitter: dhr. J.M.L. Niederer (burgemeester). 

Griffier: De heer R. Dam (plaatsvervangend griffier). 

Mevr. C.F.G.R. Koenraad, mevr. I.M. Raaijmakers, dhr. M.A.C.M.J. van Ginderen, dhr. C.A. Lok en dhr. A.A.B. 

Theunis, wethouders  

De dames: N. El Azzouzi (GroenLinks), W.J.H.P. Beens-van Zundert (SP), Y.A.J.M. de Beer-van Kaam (Roosendaalse 

Lijst), S. Bozkurt (Burger Belangen Roosendaal), A.T. Eijck-Stein (VVD), A.J.M. Gepkens (GroenLinks), M.J.G. 

Heessels (SP), A.A. Maas-Cleeren (SP), D.C.M. Roeken (CDA), E.G.A. van der Star-Deijkers (VLP), K. Suijkerbuijk-

Ader (ChristenUnie), S.M.J. Vermeulen (VVD). 

De heren: K. Ahlalouch (PvdA), J.P.L.M. van den Beemt (VVD), R. Breedveld (CDA), R.G.J. van Broekhoven 
(Roosendaalse Lijst), W.C.H. Brouwers (VLP), H.W. Emmen (D66), C.J. Gabriëls (Roosendaalse Lijst), A. van Gestel 
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(VLP), C.A.J.M. Goossens (Roosendaalse Lijst), S. Hamans (CDA), J.F.A. Heeren (VLP), C.H.D. Hoendervangers 
(Roosendaalse Lijst), P.L.F. Raijmaekers (Roosendaalse Lijst), K.A. Raggers, E.J.C. de Regt (Roosendaalse Lijst), 
M.W.C. Verbeek (VLP), C.F.J. Verstraten (VVD), L.C. Villée (GroenLinks), A.J. Vrolijk (Roosendaalse Lijst), J.J.M.M. 
Wezenbeek (Wezenbeek), M.S. Yap (PvdA), G.A. van Zalinge (VLP). 
  
Afwezig:  
Mevrouw E.M.J. van Straaten-Noyons (griffier) en de heer R.C.A.W. van Nassau (CDA). 
 

1. Opening 
De VOORZITTER: Dames en heren, als u uw plaatsen zou willen innemen. Het is 17.00 uur en dan zullen we 

beginnen. De raadsvergadering is geopend. U ziet dat de griffier er niet is. De plaatsvervangend griffier, de heer 

Dam, is er. Mevrouw Van Straaten heeft zich ziek gemeld, dus vandaar dat zij vervangen wordt. Dan weet u dat 

eventjes over het hoe en waarom. Ik heb een afmelding gekregen van de heer Van Nassau van de fractie van het 

CDA. En een paar mensen zijn er nog niet, maar zullen wel binnenkomen. En misschien dat deze of gene de 

vergadering weer om moverende redenen iets vroeger moet verlaten, maar goed dat gaan we allemaal zien. Wij 

gaan naar agendapunt 1 dat is bij de opening. Ja, ik vraag u even of de agenda zo akkoord… Dat doe ik straks wel 

na de beëdiging van de heer Raggers.  

a. Benoeming 

De VOORZITTER: Wij gaan over tot de benoeming van het raadslid de heer Raggers van de fractie van D66. En 

voor deze vergadering is de Commissie ter beoordeling van de Geloofsbrieven bijeengeweest en die Commissie 

bestond uit de dames De Beer en Suijkerbuijk en de heer Hamans. En geëmancipeerd als de Commissie is is de 

heer Hamans benoemd tot voorzitter van die Commissie. En ik wil u graag uitnodigen om de bevindingen aan de 

raad te presenteren.  

De heer HAMANS: Dank u wel, voorzitter. Nadat de heer Raggers zijn benoeming heeft aanvaard en zijn 

Geloofsbrieven heeft overhandigd, heeft de Commissie Geloofsbrieven van onze gemeenteraad deze 

Geloofsbrieven onderzocht. En u heeft al gemeld voorzitter uit welke personen de Commissie deze keer bestond. 

Wij hebben beoordeeld of wordt voldaan aan alle vereisten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad zoals die 

zijn neergelegd in de Gemeentewet. En onze conclusie is unaniem dat er geen bezwaren zijn om de heer Raggers 

toe te laten tot onze gemeenteraad en wij stellen dan ook voor om hem te benoemen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Zijn er nog vragen van u raad aan de heer Hamans, lees aan de Commissie over zijn 

bevindingen? Is dat niet, dan dank ik u en via u de dames De Beer en Suijkerbuijk hartelijk voor de gedane 

werkzaamheden. En wordt hierbij gedechargeerd voor uw werkzaamheden. En dat betekent dat we aansluitend 

kunnen overgaan tot de installatie van de heer Raggers. Mag ik hem naar voren vragen en dan mag u allen ook 

gaan staan als u daartoe in de gelegenheid bent. Omdat de loopmicrofoon het niet doet zal ik de eed dat ik hier 

sta dan kunnen ze thuis ook horen wat er gebeurt. U heeft ervoor gekozen om de ambtseed af te leggen. Ik zweer 

dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn 

aan de Grondwet dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal 

vervullen.  

De heer RAGGERS: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.  

De VOORZITTER: Wel gefeliciteerd en welkom in onze raad. 
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De heer RAGGERS: Dank u wel. <<Vanuit de raadszaal klinkt applaus…>> 

De VOORZITTER: En dan schors ik aansluitend om de heer Raggers te feliciteren. 

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER hervat de vergadering.  

b. Tussentijdse benoeming lid Commissie Binnenstad 

De VOORZITTER: Zo, dan gaan wij weer verder met de vergadering. De heer Raggers zit op z’n oude plek weer. 

Dus min of meer. Oké. dan gaan wij meteen over op het onderdeel b van de opening, dat is de tussentijdse 

benoeming lid Commissie Binnenstad. Er zijn twee kandidaten hiervoor dat zijn de heer Raggers en de heer 

Verstraten. Zij beiden kunnen als ze dat willen kort de gelegenheid nemen om zich nader te presenteren. Ik kijk 

even naar de heer Verstraten. Heeft u daaraan behoefte? Niet. De heer Raggers heeft u daaraan behoefte? Nee. 

Dan is het nog zo dat u raad nog een vraag aan een of twee, de twee kandidaten kan stellen. Dat komt u toe. 

Heeft u daar behoefte aan? Dat is niet het geval. We kennen ze. Dan gaan we een schriftelijke stemming houden, 

de briefjes worden nu uitgereikt. De kandidaten zelf kunnen niet meestemmen, die moeten ook geen briefje 

krijgen. Hebben jullie het goed gehoord? Ja, 30 briefjes hebben we binnengekregen en dat klopt. Nou dan gaan 

wij kijken wat u heeft genoteerd. Schrijf jij mee? 

De VOORZITTER: De heer Raggers. Zal ik het aan jou teruggeven? 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: Blanco. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 
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De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: Blanco. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Raggers. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 

De VOORZITTER: De heer Verstraten. 
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De VOORZITTER: En de heer Raggers. Wij gaan even tellen. Met 10 stemmen uitgebracht op de heer Raggers, 18 

stemmen uitgebracht op de heer Verstraten en twee onthoudingen, twee blanco. Is de heer Verstraten benoemd 

als lid van de Commissie Binnenstad. Gefeliciteerd.  

2. Vaststellen Raadsagenda 
De VOORZITTER: Wij gaan naar agendapunt 2, dat is het vaststellen van de agenda. Ik heb daar ambtshalve nog 

een opmerking over, maar ik wacht er even mee misschien dat u daar zelf mee komt. Maar heeft een uwer nog 

een opmerking over de agenda? Nee? De ambtshalve opmerking mijnerzijds is dat nu op de agenda onder de C-

categorie staat een raadsmededeling inzake de gemeentegarantie SOVER en dat staat voor Stichting Openbaar 

Voortgezet Onderwijs Roosendaal om u in de gelegenheid te stellen wensen of bedenkingen in te dienen. Als u nu 

al weet dat dat niet het geval is dan hoeven we dat punt ook niet op de agenda te houden. Want dan kunnen we 

dat melden dat de raad geen wensen, bedenkingen heeft willen indienen. Dus met andere woorden heeft u 

behoefte aan dit agendapunt? Nee? Nou, dan lekker dan halen we die eraf en dan kan het college melden aan 

SOVOR dat er door de raad geen wensen en bedenkingen zijn ingediend. Goed dat is dan dat. 

3. A-Categorie 
a. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar agendapunt 3 de A-categorie dat zijn de hamerstukken. Er ligt er een voor dat 

is de verordening van de rechtspositie van raads- en commissieleden. Heeft een uwer behoefte aan een 

stemverklaring op dit punt? Dat is niet het geval dan gaan wij stemmen. Of nee dan gaan wij besluiten wat ik al 

gedaan heb door af te hameren. Ja, het is warm. En dan is hiermee het voorstel aanvaard. 

4. B-Categorie 

a. Jaarstukken 2018, Voorjaarsbrief Financiën 2019, Kadernota 2020  

De VOORZITTER: Dan hebben we de stukken van de P & C-cyclus onder agendapunt 4.b we komen straks met het 

uiteindelijk in stemming brengen wel op de diverse onderdelen terug, maar het gaat dus over de jaarstukken 

2018, de Kadernota 2020 en de Voorjaarsbrief Financiën 2019. Daar hebben we ook weer termijnen voor 

afgesproken. Wij allen weten dat er een Commissiebehandeling aan vooraf is gegaan vorige week donderdag en 

maandagavond jongstleden. Dus er is ook al uitvoerig over de zaken gewisseld. Ik zou zeggen, we zeggen het altijd 

we doen de Commissie niet over, maar dat gaan we ook vanavond echt doen. Want dat hoeft niet, want dat zit 

allemaal nog zo vers in ons geheugen. Dus ik zou willen voorstellen benut uw termijn om ook de moties, 

amendementen in te dienen dan kunnen we er al vrij snel doorheen. Houden wij dezelfde spreekvolgorde aan?  

De heer DAM: Ja, 7 minuten. 

De VOORZITTER: Ja, 7 minuten is wat veel hé, u heeft max 7 maar we hebben al zoveel gesproken 5 is ook goed 

hoor. De Roosendaalse Lijst, de heer De Regt. Ik ben benieuwd. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U zet wel gelijk druk op de zaak. Maar we gaan inderdaad onze best 

doen zoals altijd overigens dus. Voorzitter, in totaal hebben we al zo’n vijfenhalf uur vergaderd over de Planning 

& Control Cyclus-documenten en met name over de Kadernota. En dat lijkt ons inderdaad meer dan voldoende.  

Alles is al wel gezegd, gevraagd en beantwoord, waarvoor overigens dank aan het college en het ambtelijk 

apparaat. Wij willen deze eerste termijn dan ook louter aanwenden om onze voorstellen kenbaar te maken. 

Voorstellen waaraan we hebben meegewerkt, maar door anderen worden ingediend en toegelicht dat zijn de  

motie tot storting voor bedragen in het Innovatiefonds, daar komt de VVD later op terug. De motie om te komen 
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tot een soort van verbindingsapp, daar zal het CDA  op terugkomen. En de dierenwelzijnsmotie door GroenLinks. 

U treft onze naam ook onder andere voorstellen aan, maar daar hebben we niet actief aan meegeschreven. Maar 

die steunen we wel volledig. Waar we niet onder staan dan zijn er nog drie opties die steunen we wel, steunen we 

niet of we wachten nog even de reactie van de wethouder af en daar komen we dan in de tweede termijn op 

terug. Wat betreft het door ons aangekondigde voorstel om te komen tot een stevige aanpak tegen afvaldump en 

zwerfafval, u noemt ze in de Kadernota ook steeds in één adem. Het volgende aanvankelijk waren we van plan 

om dit te doen via een motie, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een amendement. Met een 

amendement heb je betere borging in de Kadernota en met dank hiervoor voor het griffieadvies. De belangrijkste 

punten ter motivatie en onderbouwing van het amendement waarin geld wordt gevraagd voor het probleem. Dat 

zijn de volgende. Op de eerste plaats in de raad van 4 april jongstleden is de motie heroverweging bij problemen 

afvalinzameling unaniem aangenomen. Een prima motie van de VLP waarin gesproken wordt over de noodzaak 

om de vinger aan de pols te houden wat betreft zwerfafval en dumpingen als gevolg van het nieuwe afvalbeleid 

en waarin het college wordt opgedragen heldere doelstellingen te formuleren om dit tegen te gaan. Hier is nog 

geen uitvoering aan gegeven. Onderwerpen als voorlichting, controle, een meldpunt, mobiele milieéustraat maar 

ook analyse van dumpingen, verscherpt toezicht, handhaving en nacontroles moeten hierin een plek krijgen wat 

ons betreft. Om deze zaken tot uitvoer te brengen is een plan van aanpak enkel niet genoeg, daar zijn ook 

financiële middelen voor nodig. In de Kadernota 2020 is bij de voorstellen om te investeren in een aantrekkelijk 

Roosendaal weliswaar bij punt A aanpak veiligheid aangegeven dat de focus van de aanpak gericht blijft op het 

voorkomen van overlast als gevolg van afvaldump. En bij punt H integrale aanpak zwerfafval voorstellen worden 

gedaan ten behoeve van het verwijderen van zwerfafval en intensievere communicatie. Echter, een stevige 

aanpak van zwerfafval en afvaldump door strengere controles, handhaving en nacontroles die vinden we niet 

terug in de Kadernota. Met de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid waarbij het restafval en plasticafval nog 

maar één keer in de vier weken wordt ingezameld is de mogelijkheid zeer wel aanwezig dat dit zal leiden tot een 

toename in het zwerfafval en illegale afvaldump en dat dit een stevige aanpak rechtvaardigt door strengere 

controles, handhaving en nacontroles. Naast de ingezette lijn van een betere communicatie. Tot strengere 

controles en handhaving op zwerfafval en illegale afvaldump gaat ook een preventieve werking uit, door het 

gesprek aan te gaan en mensen aan te spreken wordt de anonimiteit van de vermoedelijke dader verminderd en 

worden mensen zich meer bewust. Recentelijk is nog gebleken dat dumpers van afval succesvol kunnen worden 

herleid en bestraft dit moet geen uitzondering zijn, maar dit zal gewoon regel moeten worden. In aanvulling op de 

voorstellen in de Kadernota 2020 is naar onze mening dus een stevige aanpak van zwerfafval en afvaldump door 

strengere controles en handhaving noodzakelijk. Strengere controles en handhaving kunnen ertoe leiden dat er 

een duidelijk signaal wordt afgegeven. Mensen die bewust de regels overtreden moeten aangepakt worden en 

beboet worden. Afval dumpen doe je namelijk niet, dat is gewoon asociaal gedrag. We vragen voor de jaren 2020, 

’21 en ’22 een bedrag dus van drie keer 75.000 euro te alloceren voor extra ondersteuning hiervoor, zijnde 

ongeveer omgerekend anderhalve boa en na drie jaar kunnen we evalueren of het plan van aanpak wat de 

wethouder dus gaat maken gevoed met deze middelen gewerkt heeft of niet. En eventueel daarna een gevolg kan 

worden gegeven met wel of geen financiële middelen. Voorzitter, wij hopen met het amendement ervoor te 

zorgen dat één van de grootste frustraties van onze inwoners afvaldump zoveel als mogelijk uitgebannen gaat 

worden. En dan wil ik nu graag het amendement indienen. Besluit beslispunt 1 de Kadernota 2020 vast te stellen 

en de consequenties daarvan nader te verwerken in de Programmabegroting 2020, dat moet volgens mij de 

jaarstukken zijn maar dat… 

De VOORZITTER: Het wordt ambtshalve aangepast. Abusievelijk staat er de “Programmabegroting” maar bedoeld 

is de “Jaarstukken 2018”. 

De heer DE REGT: Aan te vullen met “met dien verstande er extra capaciteit toezicht en handhaving wordt 

gerealiseerd voor meer toezicht, handhaving en nacontroles voor het achterhalen van daders op zwerfafval en 
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afvaldump. En hiertoe voor de jaren 2020, ’21 en ’22 een bedrag van 75.000 euro per jaar wordt onttrokken aan 

het rekeningsaldo 2018”. En deze motie of dit amendement wordt ingediend namens alle 11 de fracties.  

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 1 en heet “Stevigere aanpak zwerfafval en afvaldump” en 

maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Dank u wel, meneer De Regt. Ik zoek even de volgorde. Dan nu de 

fractie van de VLP, de heer Van Gestel… Ja, even de volgorde. Ja.  

De heer VAN GESTEL:  Voorzitter, dank u wel. Wij brengen vanavond als eerste goed nieuws. Alle voorgenomen 

voorstellen van de collega raadsfracties, alle collega raadsfracties hebben wij goed gewogen en besproken en we 

kunnen u mededelen nu al dat wij dan ook voor al die voorstellen zullen stemmen vanavond. U kunt op onze 

steun rekenen. Tja voorzitter, mooier kunnen we het niet maken. Dan, voorzitter, hebben we goed geluisterd 

tijdens de bijeenkomst van “samen bepalen we de kaders”. De maatschappelijk betrokken Roosendalers hebben 

hun input gegeven aan ons, de politiek. Dat wij als raad, het college niet expliciet de opdracht hebben gegeven 

hieraan op aangedragen punten specifiek te reageren is wat ons betreft een gemiste kans. Desalniettemin heeft 

de VLP wel teruggekeken naar deze avond “samen bepalen we de kaders”. En hebben we opnieuw inwoners 

betrokken en we hebben er dan ook voor gekozen om diverse moties en amendementen in te dienen al dan niet 

met andere fracties om toch in de gedachte “samen bepalen we de kaders” met inwoners en ondernemers samen 

te bouwen aan onze mooie stad en dorpen. Dus bij de Jaarrekening en Kadernota hebben we die mooie 

voorstellen en die dienen we dus zo allemaal in. Dan voorzitter, de VLP stemt in met de Jaarrekening en de 

Bestuursrapportage Voorjaarsbrief, graag zelfs. Voor de Kadernota ligt dat iets anders. We zouden dolgraag met 

de Kadernota willen instemmen, ware het niet dat geen geld is geen plan voor ons toch uitgangspunt is voor 

beoordeling of middelen kunnen worden vrijgespeeld. Het college maakt een sprong naar voren op een aantal 

onderwerpen wat niet gebruikelijk is in deze raad. Dat brengt ons ook bij het pijnlijkste punt van vanavond het 

snelfietspad F85…. En wij stellen voorop… 58. En wij stellen voorop… Dat is een hele andere snelweg, hele andere 

snelweg, misschien ligt die daar al. Wij stellen voorop dat dat helemaal niet het geval had hoeven te zijn. 

Voorzitter en we zijn met veel enthousiasme, constructief en kritisch aan de slag gegaan met het college en deze 

gemeenteraad sinds vorig jaar. Bijvoorbeeld mevrouw Raaijmakers op de thuiszorg, maar ook met wethouder 

Koenraad, Van Ginderen of Theunis. Er wordt geluisterd aan beide zijden er zijn constructieve dialogen, staan 

open voor gesprekken en de samenwerking is prima. Verschillen van mening is dan ook geen blokkade, maar juist 

een aanzet tot een interessant debat. Wie daar gesloten in zit komt er ook niet meer uit en wij zijn blij met de 

huidige samenwerking, wij komen er wel uit. Die samenwerking tussen raad en college is wel gebaseerd op 

vertrouwen. Je moet er dus op kunnen vertrouwen dat het college de waarheid spreekt en dat er geen informatie 

wordt achtergehouden waar om is gevraagd. En het achterhouden van informatie bewust of onbewust is niet 

toegestaan en ondermijnt de democratie in haar fundament. Politieke sensitiviteit hoort nu eenmaal bij het werk 

van een bestuurder. Als dan een wethouder tot de ontdekking komt dat hij misschien per ongeluk iets over het 

hoofd heeft gezien dan kun je altijd twisten of dat echt zo is. Maar waar je niet over mag twisten is dat de 

ontdekte informatie dan wel alsnog naar de raad moet worden verstuurd. Dat wethouder Lok eerst informatie 

ontkent te hebben en vervolgens in een debat draait met onwaarschijnlijkheden is al geen schoonheidsprijs. Maar 

dat daarna niet de moeite is genomen om wel de antwoorden te corrigeren en alsnog het rapport rond te sturen, 

ja voorzitter, dat noemen wij gewoon kinderachtig. Maar voorzitter, dit is geen schoolplein en de VLP doet daar 

dan ook niet aan mee. Wij grijpen dus terug naar het Bestuursakkoord, veel belangrijker. En wij citeren “de 

bestuurscultuur is het geheel van normen en waarden, routines en rolopvattingen die van invloed zijn op het 

samenspel tussen raad, college en de samenleving. En vanwege de kaderstellende taak van de raad is het van 

belang raadsleden goed te faciliteren. Zo kan men inzichten genereren en eigen afwegingen maken. De raad heeft 

ook zelf de verantwoordelijkheid om zich goed te informeren en actief de samenleving op te zoeken”. Voorzitter, 

dat is het Bestuursakkoord. Terug naar de inhoud, want die is minstens zo belangrijk. Het snelfietspad F85 is in 

2016 begroot op initieel 6,2 miljoen. 58 sorry voorzitter, ja de tekst kan ik niet aanpassen als ik hem oplees 

helaas. Dat is inclusief de ruim 9 ton voor de Wouwseweg. Een nieuw nog niet bekend rapport zou hebben 
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herberekend in 2017 of ’19 of ’18 dat de kosten exclusief die Wouwseweg uitkomen op 5,6 miljoen. Dat is dus 3 

ton duurder als je daar de Wouwseweg één op één weer aan toevoegt. Het rapport beschrijft wel dat binnen de 

middelen nog geen rekening is gehouden met de aansluiting op de Tolberg en Wouw, wat essentieel is om tot een 

redelijke potentie te komen aldus het Alterra-rapport. Aansluitend is in Bergen op Zoom de raad eind 2018 

geïnformeerd over dat Alterra-rapport dat ze op basis daarvan plannen konden gaan verwachten. Eind 2018 lag er 

dus nog geen ander rapport in onze buurgemeente, terwijl bouwkosten wel elk jaar duurder worden. Bergen op 

Zoom stelt tot twee keer toe het tekenen van het convenant uit zoals we hebben kunnen lezen in BN DeStem. 

Mede omdat de  kosten hoger blijken uit te vallen en dat dus niet is begroot. Roosendaal daarentegen doet alsof 

de zon schijnt, spreekt van absoluut geen hogere kosten en vraagt even 5,6 miljoen in het voorbijgaande mandje. 

Bergen op Zoom komt misschien pas in 2021 in actie waarbij de bouwkosten misschien weer hoger uitvallen. 

Voorzitter, wij willen dus eerst beoordelen of de ambities van de gemeenteraad wel zijn verankerd in de nieuwe  

plannen. Waar eventueel nog schakels missen en waar de kansen en bedreigingen liggen met betrekking tot dat 

fietspad. Voldoet het aan de uitgangspunten van het snelfietspad of maken we een slappere variant? Is dat nog 

wel wenselijk? De totale uitgave gemeenschapsgeld is wel 15 miljoen en dat is een hoop geld van onze inwoners. 

Kortom net als bij de rotonde van de Van Beethovenlaan, of de reconstructie turborotonde Freijterslaan of enig 

ander infrastructureel project, eerst een plan dan het geld. De VLP wil graag instemmen met de Kadernota maar 

dat geen plan geen geld blijft bij ons toch hangen. Voorzitter en dan al onze moties en amendementen. 

Amendement “Eenmalige korting afvalstoffenheffing”. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen, 

etcetera, etcetera beslispunt 1 de Jaarstukken van 2018 vast te stellen aan te vullen met met dien verstande dat 

als gevolg van afschaffing van de Saver-tikken alle huishoudens in de gemeente Roosendaal een eenmalige 

korting van 10 euro op de afvalstoffenheffing ontvangen. Welke wordt verwerkt in de aanslag gemeentelijke 

belasting 2020 en waarbij de kosten van deze korting ten laste worden gelegd van het Jaarrekening resultaat 

2018. Gaat over tot de orde van de vergadering. VLP, D66. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 2, heet “Eenmalige korting afvalstoffenheffing” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. Even een vraagje want u zit door u uw termijn. Maar u heeft nog 

amendementen in te dienen, of moties geloof ik? 

De heer VAN GESTEL: Nog moties, voorzitter en ik kan ze gewoon in een keer… 

De VOORZITTER: Ja, als u ze even indient en dan alleen het dictum alleen even aanstipt. 

De heer VAN GESTEL: Ja. 

De VOORZITTER: Dan doen we dat gelijk eventjes. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, u heeft allemaal uitgebreid de tekst al kunnen lezen dus.  

De VOORZITTER: Ja, nee, maar dien ze even snel in. Ja. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, zeker. Mogelijk invoeren scanauto parkeerbeheer. Voorzitter, verzoekt het 

college om de gemeenteraad te informeren over de kosten en opbrengsten door het gebruik van een scanauto 

waarbij er vanuit gegaan wordt dat: 

A Er minder handhavingscapaciteit benodigd is voor parkeercontroles.  
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B Het aantal mensen dat geen parkeerbelasting betaalt daalt.  

C De naheffing van parkeerbelasting terugvloeit in de gemeente kas.  

2 Bij een positief resultaat de bevindingen in een uitvoeringsplan op te stellen en deze te verwerken in de 

Begroting 2020 en volgende. Gaat over tot de orde van de vergadering. Fractie van de VLP, VVD, PvdA, 

Roosendaalse Lijst en GroenLinks. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 1 en heet “Mogelijk invoeren scanauto parkeerbeheer”. 

De heer VAN GESTEL: Motie “Kort parkeren stimuleren”. Voorzitter, verzoekt het college om samen met 

binnenstadondernemers, zowel de ondernemers in de aanloopstraten als de ondernemers in het 

kernwinkelgebied de mogelijkheid en wenselijkheid te inventariseren om kort parkeren te stimuleren en lang 

parkeren te ontmoedigen en gaat over tot de orde van de vergadering. Namens ons zelf. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 2 en heet “Kort parkeren stimuleren”. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, “Campagne brandveilig leven Roosendaal”. In overleg met WijZijn Traverse en 

brandweer te komen tot een daadkrachtige campagne brandveilig leven Roosendaal, waaronder een groter 

bereik door gebruik te maken van diverse sociale mediakanalen en de raad hierover voor de Programmabegroting 

2020 te informeren. 

De heer YAP: Voorzitter? 

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, over de vorige motie kort versus lang parkeren de doelstelling volgens mij van het 

college is om bezoekers van de binnenstad langer in die binnenstad te houden. Hoe correspondeert uw motie 

daarmee?  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de doelstelling is eveneens om mensen juist in de parkeergarage te krijgen. 

En de parkeergarage ligt dus op afstand van sommige winkeliers in die aanloopstraten waar wel het betaald 

parkeerregime geldt. En het vrijmaken van die parkeervakken zou dus een daadwerkelijke bijdrage kunnen 

leveren aan juist een verhoogde omloopsnelheid van mensen die daar dus kort kunnen parkeren, winkels kunnen 

bezoeken, geld kunnen uitgeven en daarmee onze binnenstadondernemers natuurlijk gewoon ondersteunen 

door hier te kopen. Ja, voorzitter, het is prachtig toch? Ja. 

De VOORZITTER: Ja, motie u was bezig met motie nummer 3.  

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, motie “Campagne brandveilig leven Roosendaal”, 2020, te informeren voor de 

goede orde, ingediend door de VLP en de ChristenUnie. Voorzitter en wat ons betreft is daarmee wel gezegd dat 

het goed is dat we veel doen aan een veilig rhuis voor ouderen ook zeker, maar brandveilig hoort daar ook wat 

ons betreft zeker bij. 
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 3 en heet “Campagne brandveilig leven Roosendaal”. U heeft op 

dit punt een vraag meneer Verstraten? Ja. Ja, nou vooruit maar wel een beetje bij de les. 

De heer VERSTRATEN: Maar hij gaat ontzettend snel. 

De VOORZITTER: Ja, ik ga snel ja. Ja. 

De heer VERSTRATEN: Nog heel even over dat kort parkeren. Elke parkeergarage die we hier hebben staan ik denk 

dat het maximaal 2 minuten is naar waar je moet zijn. Is dat nou zo’n bezwaar.  

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, ik meen me te herinneren afgelopen maandag dat u voorstander van was dat 

mensen buiten het centrum parkeren en dan met de fiets naar het centrum gaan. Kijk als u naar Van der Bemd 

wilt om even een bestelling op te halen en u komt daar aanrijden en nergens is een parkeerplaats te vinden, ja 

dan wordt het moeilijk en dan moet u helemaal naar de Nieuwe Markt garage rijden of naar de Biggelaar om dan 

vervolgens helemaal naar Van der Bemd te lopen. Ik bestel volgende keer wel bij een andere bakkerij waar ik dat 

niet hoef te doen. En zo zijn er in de aanloopstraten meer ondernemers die er profijt van hebben als er iets korter 

geparkeerd kan worden en dat de parkeerplekken die door lang parkeerders nu bezet worden gehouden dat dat 

aangepast kan worden. Maar ik zeg niet gelijk dat wij het wiel hebben uitgevonden, dit is de oplossing. Maar we 

constateren een probleem. We zouden graag zien dat het college aan de slag gaat met de ondernemers van wij 

krijgen die signalen, om te kijken waar er mogelijkheden liggen. En misschien zegt het college we hebben 

geïnventariseerd en we hebben geen mogelijkheden dus dat was het. Dan kunnen we altijd nog van mening 

verschillen, maar dan hebben we dat in ieder geval wel samen met de ondernemers gedaan. Dat is de essentie, 

samen met de ondernemers, want samen bepalen we de kaders. Dus voorzitter, die is hopelijk voldoende 

toegelicht. 

De VOORZITTER: Ja, gaat u door. 

De heer VAN GESTEL: “Restafval bouwclubs carnaval”, voorzitter, verzoekt het college om met Saver, Stichting 

Carbot en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden teneinde tot een passende oplossing te komen. De VLP, 

ChristenUnie. Ik zie wel dat de tekst niet helemaal synchroon loopt met het voorstel wat wij hadden klaargelegd. 

Wellicht is daar een woordje uitgevallen, maar voorzitter wellicht dat anderen vanavond hier ook een aanvulling 

op hebben in positieve zin waarbij we constructief samen kunnen kijken of we dit eventueel zouden moeten 

aanpassen tekstueel in breder verband maar daarover horen we de ondergetekende partijen VLP en ChristenUnie 

graag de initiatieven van de raad, voorzitter. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 4 heet “Restafval bouwclubs carnaval”. U heeft een vraag van 

mevrouw Beens. 

Mevrouw BEENS: Dank u wel, voorzitter. Ik heb even een korte vraag, want er staat in het dictum en de 

bouwclubs in de dorpen. Is het echt alleen bedoeld voor de dorpen of ook voor Roosendaal zelf. 

De heer VAN GESTEL: Ja voorzitter, daarom zei ik u al dat er misschien ergens een woordje weggevallen is. Ik denk 

het niet. Stichting Carbot is dus de belangenbehartiger voor de bouwers uit Roosendaal. Die hebben dus een 
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gemeenschappelijke ruimte om die wagens te bouwen. Maar ook de bouwclubs in de dorpen willen wij daarbij 

niet vergeten. Dus het is juist in die volgorde.  

De VOORZITTER: De heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, kan de VLP toelichten waarom enkel carnavalsclubs? Want volgens mij zijn er ook 

andere organisaties, instellingen, clubs, verenigingen die wel eens evenementen organiseren en daardoor extra 

kosten maken en misschien ook extra afval hebben en die dat ook willen afvoeren, dat kost ook extra. Waarom 

exclusief voor de bouwclubs van de carnavalsverenigingen? 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, goed, terechte vraag. Daar hebben wij natuurlijk ook goed naar gekeken. Ik zal u 

antwoorden. Allereerst het restafval dient per kilogram betaald te worden. En wij kregen een noodsignaal van de 

bouwclubs zelf dat het hetgeen zij aanbieden aan de milieustraat toch wel in de kilo’s loopt, dus in de papieren. 

Omgerekend per carnavalswagen moet u rekenen aan ongeveer 400-500 euro extra omdat dat per kilogram gaat. 

Bouwclubs zelf zijn best bereid om zo goed mogelijk te scheiden en dat is punt 2 alleen daarin zijn zij niet zelf bij 

machte want het is een samengestelde carnavalswagen, kan niet eenvoudig weer on-samengesteld worden, dat is 

nu eenmaal technisch moeilijk haalbaar. Daarmee hebben ze nu afgelopen jaren gewoon het in een keer 

aangeboden bij het restafval bij de gemeente, dus daarmee ontstaat daar een probleem. Wij zijn er ons van 

bewust en dat hebben wij ook andere signalen gekregen vanuit de gemeenteraad deze week die zeiden ja de VLP 

goed voorstel maar vergeet u ook anderen niet. Daarvan hebben wij nu gezegd dat kan als er een evenement 

georganiseerd wordt op de Markt dan zouden we eventueel en dat is ook de suggestie die wij doen aan de 

gemeenteraad dan passen we misschien het dictum iets aan, dat we zeggen dat we wel onderzoeken bij 

bijvoorbeeld evenementen organisatoren wat biedt u in feite aan. Maar goed daarvan is wel gezegd, dat is ten 

derde voorzitter dat veel organisatoren van evenementen worden gezegd u moet na het evenement zelf de 

straten schoonmaken, staat opgenomen in de vergunning. Dus hoe gaat zich dat dan verhouden ten opzichte van 

die andere evenementen. Bleef wel staan dat die bouwclubs uniek geen evenementen organiseren, maar juist 

meedoen aan evenementen en met die deelname ineens met die hoge kosten worden geconfronteerd door het 

inwisselen. We hebben toen even een belletje gepleegd naar Halderberge en wat bleek de wethouder in de 

gemeente Halderberge heeft gezegd wij gaan wel kijken of we een modus kunnen vinden om dit op te lossen voor 

de bouwclubs specifiek. Toen hebben we gezegd dan dienen we de motie maar gewoon zo in mochten we 

vanavond tot een andere consensus komen zijn wij daar zeker voor. Aan de andere kant als Halderberge met 

dezelfde milieustraat wel een regeling wil optuigen dan moeten Roosendaal zeker niet willen achterblijven dus 

dan moeten we proberen ook met Halderberge die verbinding te zoeken. Het is allemaal heel vers, voorzitter, 

belletje was twee dagen geleden gepleegd.  

De VOORZITTER: De heer Breedveld nog een vraag aan u. 

De heer BREEDVELD: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet nog eerder dit jaar dat de VLP echt een zwaar 

tegenstander was van onze luiermotie waar we zeiden van ja we kunnen luiers wegbrengen bij de kinderopvang, 

de dagverblijven. Nu is bij ons bij deze motie andersom echt de vraag hoe gaat u dit handhaven. Dat was bij u het 

grote kritiekpunt, hoe gaat u handhaven dat mensen niet naar de bouwclub gaan, hun restafval meenemen dat 

wegbrengen daarbij. En hoe gaat u handhaven dat dat niet gebeurt en dat het alleen maar de wagen is en niet 

meer. 
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De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, het verschil met uw voorbeeld van eerder dit jaar zit hem erin dat u heeft per 

motie gevraagd om daadwerkelijk dat te gaan faciliteren. Wij vragen met deze motie om met bouwclubs in 

gesprek te gaan om te kijken naar een passende oplossing. En die passende oplossing zit hem juist in dat element 

wat u aanhaalt hoe ga je dat daadwerkelijk controleren en goed kanaliseren. Hoe kun je met elkaar die 

overeenstemming bereiken? Misschien lukt dat niet. Dat zou zonde zijn, voorzitter. Maar die passende oplossing 

die hebben wij nu ook niet. En daarom vragen wij het college om daarmee aan de slag te gaan en niet om zelf een 

idee erin te kletsen van zo moeten we het gaan doen. Want wie de wijsheid heeft, die mag het zeggen. 

De heer BREEDVELD: Ja, dan is het natuurlijk wel u zegt ja het wordt nu al onmogelijk om te handhaven omdat we 

dat zelf ook zien dat probleem. Legt u het bij het college neer blijft dat probleem volgens ons exact hetzelfde. 

Daarbij is ook nog een vraag die u zelf zegt het scheiden mag bij de nieuwe milieustraat, mag je straks alles 

gescheiden aanleveren. U verwacht van de inwoners wel dat we alles gaan scheiden. Waarom dan niet van die 

carnaval clubs? 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dat ga ik u vertellen. Dat kan niet. De samengestelde substanties kunnen niet 

meer uit elkaar gehaald worden. En dan heb ik het dus over lijmresten op gebruikt polyester, dan heb ik het over 

allerlei andere zaken die dus verwerkt wordt op die wagen die als die eenmaal daar is niet meer ontmanteld kan 

worden. Alleen het aantal kilo wat er dan vervolgens op die weegbrug gaat is zo hoog, dat het probleem is niet 

handhaven op het naar de milieustraat brengen van dat restafval. Het probleem is dat de kilo’s veel te hoog zijn. 

En dat per kilogram afgerekend moet worden. En misschien dat er een modus is dat we zeggen weet u wat voor 

de carnavalsclub ik noem eens iets, iets heel geks, spontaan. U bent een carnavalsbouwclub u mag de wagen 

aanleveren voor 100 euro voor het restafval, een vast bedrag. Kan. Ja, prima toch? 

De VOORZITTER: De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. De heer Van Gestel geeft aan dat deze motie beoogt in overleg te treden 

met deze carnavalsclubs en Saver. Kan dat naast het kosteloos aanleveren van de gesloopte carnavalswagen ook 

betekenen dat er actief gekeken wordt hoe zoveel mogelijk wel gerecycled kan worden. En ook vooraf gekeken 

kan worden hoe de carnavalsclubs zo kunnen gaan bouwen dat ze minder samengestelde materialen hebben en 

de carnavalswagens zo gaan bouwen dat ze optimaal  te recyclen worden. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, perfect. Geweldig, goed idee. We hebben dat zelf ook geopperd, voorzitter. Ik 

neem u mee vorig jaar hebben we ook gezegd dat er toen de motie bij de begrotingsbehandeling ingediend was 

door GroenLinks voor carnaval, feesten milieuvriendelijker te maken hebben we ook gezegd er zijn 

carnavalswagens die werken met milieuvriendelijke materialen. Alleen niet voor elke carnavalsbouwer is dit 

gelegen qua centen om daar gelijk op over te stappen of om daarin mee te gaan. Maar als het college zegt wat u 

oppert, prima. Als het college zegt wij willen u tegemoetkomen onder dien verstande dat we wel gaan kijken naar 

een optimale manier waarop u de reststromen wel gaat aanleveren, ja dan is dat een goede deal. Voorzitter, dat 

lijkt mij prima. 

De VOORZITTER: De heer Emmen, echt een toekomstige hoogheid. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, jammer dat mij die eer dan weer niet ten deel valt. Ja, dat is dan… 
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De VOORZITTER: Gaat u, nee daar is over nagedacht. Gaat u even door met de overige moties nog dan… 

De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter. Motie “Upgrade speelveldjes Keijenburg-Knipplein”. Verzoekt het 

college om een in overleg te gaan met betrokken inwoners en het buurtplatform Burgerhout over de wensen ten 

aanzien van een upgrade ten aanzien van de speelveldjes en nadere afspraken te maken over de realisatie 

daarvan. Twee, de upgrade van speelveldjes uiteindelijk voor de zomer 2020 gereed te hebben. Drie de kosten 

van deze upgrade te dekken uit de bestemmingsreserve onderhoud speelgelegenheden.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 5, heet “Upgrade speelveldjes Keijenburg-Knipplein”. En u heeft 

een vraag van mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het een sympathieke motie. Alleen onze vraag 

was waarom heeft u ervoor gekozen om alleen de Keijenburg en het Knipplein te pakken. Want op het moment 

dat u het zou willen uitbreiden, hoe kijkt u daar tegenaan? 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wij hebben zoals gezegd met “samen bepalen we de kaders” onze oren te 

luisteren gelegd en er bleek een vraag te zijn naar een upgrade van het al bestaande speelplaats zeg maar met 

basketbalnetten aan het Knipplein. We hebben toen gezegd dan trekken we wel iets breder in samenwerking, in 

participatie wat we belangrijk vinden met die omwonenden, maar ook de gebruikers die dat gesignaleerd hebben, 

kijken of we daar tot die upgrade kunnen komen. Dat wordt een stevige impuls voor de buurt. Dat laat onverlet 

dat wellicht het college zegt elk initiatief daartoe kan elke inwoner doen. Wij doen hem u hier, dat kan en laten 

we dat signaal geven aan de inwoners kom ook met ideeën, dat is hartstikke goed. Voorzitter, we dienen hem ook 

mede in met VLP, de heer Wezenbeek, de ChristenUnie en de Roosendaalse Lijst, dus sluit u aan. 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen nog een vraag? 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voor deze vraag of ik aan zou willen sluiten. Op het moment dat we er 

eventjes over na zou kunnen denken naar uw volgende termijn toe om misschien een onderzoek te doen naar 

wat uitbreiding dat het ook kan in andere wijken en in dorpen, dan kunt u ons vinden. 

De VOORZITTER: Straks in de dinerpauze dan kunt u onderling babbelen en dingen samenvoegen en dat is… 

De heer VAN GESTEL: Uiteraard, voorzitter. 

De VOORZITTER: Maar voor nu staat de motie nummer 5 genoteerd en maakt onderdeel uit van de beraadslaging. 

De heer VAN GESTEL: Motie “Aanpak sprookjeshuis openluchttheater Vrouwenhof”. Verzoekt het college om met 

Stichting openluchttheater Vrouwenhof in overleg te treden over een spoedig herstel en onderhoud van het 

sprookjeshuis en ernaar te streven om dit voor aanvang van het seizoen 2020 gereed te hebben. Twee, de kosten 

te dekken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk bouwen. Gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens de VLP en de ChristenUnie.  
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De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 6 en heet “Aanpak sprookjeshuis openluchttheater 

Vrouwenhof”.  

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, als klapper op de vuurpijl onze laatste motie. “Vrijstelling diverse heffingen 

evenementen”. Verzoekt het college om de legeskosten voor diverse ontheffingen die nu nog in rekening 

gebracht worden met ingang van 1 januari 2020 structureel niet meer door te belasten bij evenementen. Gaat 

over tot de orde van de vergadering namens VLP, PvdA, Roosendaalse Lijst, ChristenUnie.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 7 en heet “Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen”. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, hartelijk dank. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel, dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD, de heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, dank u wel. Het is een fijne avond om zoveel geld als raad te gaan 

bestemmen en we mochten allemaal meedenken met de kaders, het is al een paar keer gezegd zojuist. Er zijn 

jaren geweest dat dat wat moeizamer ging, dat van te voren de kampen al helemaal tegenover elkaar klaar 

stonden. De moties, daar kon je de groepen aan herkennen, hoe ze ingediend waren. Het is buitengewoon prettig 

om te zien dat het helemaal niet speelt. Of ik heb iets gemist, dat kan ook natuurlijk. De VVD wil eigenlijk deze 

termijn alleen gebruiken om in te gaan op een paar moties die er vanavond ingediend gaan worden, moties en 

een enkel amendement. Ik begin even met de te verwachten motie van GroenLinks over discriminatie en racisme. 

Dat is een onderwerp waarvan sommigen hier niet of nauwelijks iets zullen merken en sommige mensen hier 

zullen daar wat vaker iets van merken van het bestaan van discriminatie, racisme. En misschien hoort een 

enkeling bij ons in de fractie wel bij die tweede groep, dat gaat soms zo. En daarom vinden wij het buitengewoon 

verstandig dat deze motie van GroenLinks ingediend gaat worden. En wij staan daar straks ook als indieners bij. 

En wij willen iedereen van harte aanbevelen om daar gewoon ja tegen te zeggen. En een tweede waar ik op in wil 

gaan is dat wij verwachten dat het CDA straks met een motie gaat komen “Roosendaal linked”. Een paar jaar 

geleden zat een fractielid van mij, mevrouw Vermeulen, in de Adviesraad Sociaal Domein toen is daar ook over 

gesproken over zo’n app. En ik denk zelfs dat mevrouw Vermeulen een initiatiefnemer of in ieder geval een 

promotor daarvan was. Soms lukt iets niet in één keer en daar kreeg ze de handen niet op elkaar en nu ineens 

komt het CDA er wel mee, fantastisch en ook vandaar dat de VVD hier heel graag haar steun aan wil verlenen. De 

derde motie waar wij iets over wensen te zeggen, voorzitter, is het verhaal van de scanauto. Hier als eerste 

genoemd door de VLP. Daar zitten een paar mitsen en maren aan. We hebben ook in de krant al iets kunnen lezen 

over de kosten, of ja de boetes zeg maar even, gaan die nu naar het Rijk of de gemeente? Waarschijnlijk is het dat 

parkeerboetes naar het Rijk gaan en naheffingen van gemeentelijke parkeerbelasting wat wij ervaren als een 

boete gaan naar de gemeente. Dus daar zit een inkomstenbron. We hopen vooral dat er meer geparkeerd wordt, 

maar er zijn ook een paar nadelen ook wat technische. Het zou best kunnen zijn dat je dat systeem alleen maar 

goed lopend krijgt als je met kenteken gaat parkeren. En ik vind het persoonlijk een draak van een systeem. Maar 

daar moeten we dus onderzoek naar doen. De VVD steunt echt van harte deze motie. Ik geloof dat ook bij de VLP 

mensen wat afwachtend zijn over het kentekenparkeer-verhaal, maar we gaan kijken. En wij hopen dat het 

allemaal goed te doen zal blijken te zijn. Maar het laatste wat we willen is de mensen in Roosendaal iets door de 

strot duwen wat heel traag en onpraktisch is. Dus laten we daar duidelijk over zijn. Het moet niet per se, het moet 

wel zin hebben. De Roosendaalse Lijst heeft zojuist al een amendement over het zwerfafval ingediend. Ik geloof 

dat de hele raad er inmiddels onder staat. Wij dus ook, dus dat is makkelijk.  We hameren daar al jaren op maar 

dat geldt misschien ook wel voor de hele raad. En dan hebben wij zelf twee moties die wij wensen in te dienen. 
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De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer VAN DEN BEEMT: De eerste motie, voorzitter, heeft de titel “Breed perspectief 

duurzaamheidsmaatregelen”. En ik zal beginnen met het dictum van de motie, voorzitter. De raad besluit om in 

aansluiting op het beleid van het college dat besparende of compenserende maatregelen in het kader van CO2- 

reductie deels mogen plaatsvinden buiten de gemeente Roosendaal. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 8, heet “Breed perspectief duurzaamheidsmaatregelen” maakt 

onderdeel uit van de beraadslagingen. En de heer Villeé heeft daarover een vraag. 

De heer VAN DEN BEEMT: Ja, voorzitter, goed ik wacht het even af. 

De heer VILLEÉ: Dank u wel, voorzitter. We hebben de motie gelezen, alle maatregelen voor duurzaamheid is 

natuurlijk, voelt natuurlijk heel goed voor ons als partij. Maar echter als we deze motie doorlezen dan bekruipt 

mij de vraag wat bedoelt u nu precies met die CO2-maatregelen buiten Roosendaal te halen en hoever buiten is 

dat dan? Is dat dan buiten de grens van de gemeente, is dat dan buiten de Provincie, is dat buiten Nederland, 

moet ik denken aan houtblokken uit de Amazone die hierheen komen via een stookolie schip? Hoe zit het in 

elkaar? Ik snap niet helemaal hoe die motie in elkaar zit. Dus totdat wij dat niet weten kunnen wij sowieso niet de 

steun uitspreken. Hoe zou u deze…  

De VOORZITTER: Uw vraag is duidelijk… 

De heer VILLEÉ: Graag een voorbeeld hiervan. 

De VOORZITTER: Ja, uw vraag is echter heel duidelijk. De heer Van den Beemt. 

De heer VAN DEN BEEMT: Dank u wel, voorzitter. De motie is in feite geïnspireerd op de beleidsnota zonne-

energie daarin wordt aangegeven dat het niet aannemelijk is dat alle zonne-energie of neutrale energie uit 

Roosendaal kan gaan komen en dat het dus ook van buiten Roosendaal mag komen. Dus alle vragen die u stelt 

hadden we met z’n alleen ook kunnen stellen toen we over die beleidsnota spraken. Nu kan ik een hoop, maar ik 

kan niet die vragen beter beantwoorden. Ik kan wel voorbeelden geven, voorbeeld van hoe het niet moet. Uit het 

Amazonebos ook al is het gecertificeerd hout naar Roosendaal verschepen op stookolie dat is een draak van een 

systeem. Dat moet je niet willen, dat is echt belachelijk om daaraan te beginnen, daar ben ik heel duidelijk over. 

Daarentegen dat heb ik maandag of donderdag ook gezegd bij de toelichting op ons verhaal voorzitter. Als je 

constructiehout nodig hebt dan moet dat ook CO2-neutraal zijn want daar zit het hem nou juist in. En dat kun je 

niet op de pin krijgen constructiehout. Er staan hele mooie bomen mag je van mij nog voor een deel omhakken 

ook als we het allemaal weer goed afhandelen. Maar dat is geen hout waarmee je de kozijnen in elkaar wenst te 

zetten. Daar heb je ander hout voor nodig, dat groeit hier niet. Dus het moet ergens anders vandaan komen. Dus 

alleen al daarom en in de toekomst dus niet jezelf in de voet te schieten door op een willekeurig moment ineens 

te gaan zeggen ja maar dit mag niet. Dan hebben wij graag dat je die kaders vooraf meegeeft. Maar heel 

nadrukkelijk, heel nadrukkelijk, deels, deels mag het plaatsvinden buiten de gemeente Roosendaal. Wij willen niet 

een windpark bij Essen-Hoek gaan plaatsen of iets dergelijks. Voorzitter, deze motie wordt niet alleen breed in 

titel maar wordt ook breed ingediend, want wordt ingediend door VVD en Roosendaalse Lijst, CDA, de fractie 

Wezenbeek, fractie ChristenUnie en zojuist ook door de Burger Belangen. Dan voorzitter, hebben wij onze tweede 
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en laatste motie en dat is de motie “Storting Innovatiefonds”. Daarin draagt de raad het college op uit het saldo 

van de Jaarrekening 2018 1 miljoen euro te storten in het Innovatiefonds. En ten tweede als structurele voeding 

van het Innovatiefonds op te nemen jaarlijks 50% van het positieve resultaat van de Jaarrekening na verplichte 

oormerkingen. Deze motie, voorzitter, wordt ingediend door VVD, Roosendaalse Lijst, CDA, SP, D66, Partij van de 

Arbeid, Wezenbeek en GroenLinks. En ik moet er een korte toelichting op geven want technisch gezien kun je 

zeggen hij deugt niet. Want zodra deze motie in stemming wordt gebracht, voorzitter, is er geen saldo van de 

jaarrekening meer, maar dan is dat overgezet naar de algemene middelen. En dat hebben we een paar weken 

geleden gehad bij de zienswijze op de gemeenschappelijke regelingen. Toen hebben wij zelf daar ook op 

gewezen. Niemand had er een probleem mee te kijken naar de strekking van het verhaal, in plaats van de letter. 

En dus wij dachten, dank u wel overigens daarvoor, wij gaan het nu ook bij motie doen want anders valt het 

mensen niet uit te leggen buiten deze zaal. Dat is gewoon simpelweg de reden. Nu zien je hoe het op dit moment 

nog is, nu hebben we nog een resultaat van de jaarrekening dat is dan over anderhalf uur na de hamerslag 

anders. Maar mocht u nu met z’n allen massaal geen genoegen nemen met deze techniek, dan gaan we het op z’n 

gemak aanpassen. Maar voorzitter, met deze toelichting lijkt het ons vrij duidelijk wat de opdracht aan het college 

zou zijn.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 9 en heet “Storting innovatiefonds” en maakt onderdeel uit van 

de beraadslaging.  

De heer VAN DEN BEEMT: Voorzitter, als er verder geen vragen zijn van de collega’s in de raad dan wil ik nog 

persoonlijk heel even iets toevoegen. Want het is niet alleen de laatste avond van deze raad, maar ook op de 

basisschool in Heerle waar mijn zoon over iets meer dan een uur in de musical optreedt omdat hij afscheid neemt 

van die school. Dus als u mij zo dadelijk weg ziet wandelen dan weet u dat ik er even van tussenuit ben, want ik 

ben dan even m’n echte werk als papa aan het doen. Dank u wel. 

De VOORZITTER: Ja, we multitasken wat af, niet waar? Soms ja. Wij gaan naar de fractie van het CDA, de heer 

Breedveld. 

De heer BREEDVELD: Ja, voorzitter, de prestaties van gisterenavond van de Nederlandse Leeuwinnen die 

verbonden Nederland heel even. Het nummer van Brabant van Guus Meeuwis verbindt ons Brabanders. En de 

theatervoorstelling vorig jaar op de Oude Markt rondom het 750-jarig bestaan van Roosendaal verbond heel 

Roosendaal, in elk geval de aanwezigen op die avond. En straks in de vakantie, die wc-rol onder de arm dat 

verbindt de kampeerders weer. Dan weet je het is vakantie, het is kampeertijd geworden. Verbinding, voorzitter, 

is iets moois, iets bijzonders. Dit omdat je iets kleins of iets groots hebt wat je samen met elkaar deelt. Iets dat 

onderlinge verschillen even helemaal laat verdwijnen. Ook als politiek doen we hier met elkaar er alles aan om die 

verbinding aan te gaan met inwoners en dat gevoel van verbondenheid te laten ontstaan. Als CDA Roosendaal 

zoeken we die verbinding met inwoners via onze maandelijkse bijeenkomsten in wijken en dorpen. En proberen 

we die zaken die daar naar voren komen aan de orde te brengen. Als raad organiseerden we een avond  waar alle 

groeperingen en instellingen hun wensen of ideeën konden geven. En het college organiseert regelmatig 

koffietafels waarin het verhaal van inwoners centraal kan staan. Allemaal initiatieven in een politieke zoektocht 

naar verbinding. En die zoektocht heeft nu geleid naar deze Kadernota waarin vele ideeën, wensen en ambities 

van ons allemaal beschreven zijn. Een mooi geheel waar het college en wij zeker ook als raad mee uit de voeten 

gaan kunnen. Vorige week hebben wij met elkaar de inhoud bediscussieerd en besproken. En vandaag ligt er een 

enorme stapel voorstellen klaar om het in veel gevallen beter te maken of meer richting te geven. Sommige 

voorstellen vanuit onze fractie waren niet meer nodig, omdat de wethouder al een toezegging deed. Bijvoorbeeld 

de kerkenvisie waar de heer Hamans en mevrouw De Beer vorig jaar oktober al om vroegen. Of wethouder 

Koenraad die vorig jaar toezegde met een integraal voorstel te komen waar de evaluatie van de 
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Armoederegisseur, de taakomschrijving van de Kwartiermaker bestaanszekerheid en de mogelijke uitbreiding van 

een Armoederegisseur allemaal aan bod gaan komen. Het CDA heeft naar aanleiding van onze eerdere inbreng 

actief meegedacht en meegewerkt aan het voorstel over de aanpak van zwerfafval en daarmee ook uitbreiding 

van het aantal handhavers. We zijn blij dat deze motie door de hele raad ondersteund gaat worden. Dit zelfde is 

ook van toepassing voor het voorstel om het Innovatiefonds niet iets eenmaligs te laten zijn. En structureel te 

voeden met een deel van het jaarrekeningresultaat en ook eenmalig een groot bedrag te beschikken, ter 

beschikking te stellen om het verschil te kunnen maken op het gebied van innovaties die voor langere tijd 

gewaarborgd moeten worden. Dat brengt mij ook op het voorstel wat ik samen met de VLP en Roosendaalse Lijst 

heb mogen maken, de Roosendaal linked app, of welke naam je er ook aan geeft. Een app die op hedendaagse 

wijze aansluiting zoekt met onze inwoners. Dat kan als inwoners heel simpel door het sportaanbod te kunnen 

checken in Roosendaal en contact op te nemen met de sportvereniging, of om een stichting te vinden waar je 

juist terecht kunt omdat je datzelfde sporten niet kunt betalen. Met de toevoeging van een platform waar vraag 

en aanbod samen kunnen komen ontstaat er een nieuwe mogelijkheid om te verbinden, iets gemeenschappelijks 

te delen en voor die vernieuwing leent het Innovatiefonds zich uitermate goed. We zien enorm uit naar het 

uiteindelijke resultaat van deze app. Ik mag deze motie indienen namens het CDA, de VLP, de Roosendaalse Lijst, 

Burger Belangen, SP, VVD en D66. Ik wil jullie hartelijk bedanken vanuit deze plek voor jullie steun om dit initiatief 

mogelijk te maken. Ik lees nu het besluit of het verzoek aan het college voor. Een app te ontwikkelen dan wel een 

bestaande app zoals Nextdoor uit te breiden die inwoners in staat stelt om op een laagdrempelige wijze met 

elkaar en met de juiste organisaties in contact te komen en waarin tevens een platform wordt opgenomen waarin 

vraag en aanbod samenkomen waardoor de organisaties onderling gemakkelijker de verbinding aan kunnen gaan. 

Twee, hiertoe met een voorstel te komen in de Programmabegroting 2020. En drie,  de kosten te dekken uit het 

restant Ontwikkel- en Innovatiefonds 325.000 euro. En gaat over tot de orde van de vergadering.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 10 en heet “Roosendaal linked”. U heeft een vraag van de heer 

Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, onze fractie staat er nog niet onder. U heeft al een meerderheid dus dat doet er op 

zich ook niet toe. Maar toch nog wel wat vragen over de motie. Nextdoor werkt al, is overigens een initiatief van 

Amerikaanse investeerders in Nederland. Maar ik vroeg me af hoe ziet u dat voor zich, want op Nextdoor krijg ik 

dagelijks meldingen van help m’n kat is vermist kunt u mij helpen, of een melding het is vanmiddag sjoelen in 

Bergspil komt u ook. Dus wilt u echt een specifiek Roosendaalse app ontwikkelen. En zo ja wat is voor u dan het 

maximum aan kosten. Want u stelt de kosten dan dekken we, of nou de kosten dekken we uit het ontwikkel 

Innovatiefonds euro 325.000 is dat het maximum of denkt u aan een iets minder bedrag.   

De heer BREEDVELD: Nee, goede vraag meneer Yap. Ik wil hopen dat het minder geld gaat kosten. En ik hoop 

natuurlijk wel dat u gereageerd heeft op diegene waarvan de poes geholpen moest worden mag ik hopen, want 

dat vind ik vooral als politieke vertegenwoordiging dat we  dan gelijk moeten ja-zeggen. Maar ik snap het, maar 

juist die reden dat niks door voor veel mensen niet zo goed functioneert die hulpoproepen, die hulpaanvragen 

waar moet je naartoe. Juist die reden, is de Roosendaalse Lijst heeft aangegeven ja kijk ook eens of er misschien 

een bestaande app is waar je dat misschien zou kunnen integreren. Dus het is een heel brede opdracht het gaat 

om iets nieuws, het gaat om innovatie. Geef het een kans en qua kosten daar moet de wethouder absoluut 

zorgdragen dat dat betaalbaar blijft en wordt.  

De heer YAP: Voorzitter, prachtig. Dank voor het antwoord. Zou u dan nog aan de motie wellicht ook nog willen 

toevoegen dat we hier juist het onderwijs erbij betrekken in het kader van die ontwikkeling, denk aan mbo-

onderwijs of hbo-onderwijs. Zou een prachtige opdracht zijn. 
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De heer BREEDVELD: Ja, ik moet wel zeggen ik neem aan wat ik een beetje voor me zie ik vind dat dat er wel een 

rol in moet spelen dus een goede suggestie, meneer Yap. Ik ga ervan uit dat elke onderwijsstichting, elke 

onderwijsvorm, elke stichting of vereniging, je moet een beetje zoals ik nu in mijn hoofd heb maar dat heb ik 

vorige keer gezegd, dat het een digitale gemeentegids waar de daadwerkelijk alles kunt vinden met 

contactpersoon en telefoonnummers dat als je op de bank zit met je iPad dat je heel gemakkelijk in contact kan 

komen met waar je naartoe wilt. Daar kan het onderwijs zeker een rol in spelen. En ik hoop dat het college ook 

uw suggestie overneemt. 

De heer YAP: Ja, dat bedoel ik niet. Ik bedoel met name in het ontwikkelen van die app. 

De heer BREEDVELD: Prima, prima, prima idee meneer Yap, uitstekend idee. Lijkt me prima, dank u wel. 

Voorzitter, ik ga in de tweede termijn terugkomen op de ingediende moties en dan zal ik even reageren op de 

rest. Bedankt voor uw aandacht.  

De VOORZITTER: Lijkt mij prima. Ik ga naar de fractie van GroenLinks, de heer Villeé. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. We staan hier op een speciaal moment vind ik eigenlijk, ruim anderhalf 

jaar geleden zijn wij hier met elkaar begonnen als raad. Eerste half jaar was heel veel uitproberen, elkaar leren 

kennen, hoe werkt dat systeem. Zeker voor de nieuwe raadleden waarvan ik er één was. En ik denk dat we nu wel 

op een plek zijn, op een moment zijn dat we toch wel kunnen zeggen dat we het toch wel een beetje in de vingers 

hebben en dat we nu ook wat neergezet hebben met elkaar en het college ook waar ook echt uitstraalt waar wij 

met z’n allen voor staan. En vandaar dat ik dit heel mooi vind om hier te staan. Ik wilde het echt kort houden en 

niet lang.  

De VOORZITTER: Uitstekend. 

De heer VILLEÉ: Ik wilde het hebben over de drie moties waarvan we er maar twee indienen.  Maar ik wilde ook 

wel een ding zeggen ik zie bij heel veel moties ook bij amendementen zie ik staan dat er gesproken wordt dat 

mensen heel veel dekking willen halen uit het Ontwikkel- en Innovatiefonds. Hele mooie stukken uit de Kadernota 

die wij zeker ondersteunen. Het Ontwikkel- en Innovatiefonds bestaat nog niet. Is een fonds waar je ideeën uit 

kunt putten die ook komen uit de samenleving. En waar het ons een beetje wringt is dat die worden nu al 

bestemd eigenlijk, dus wij hadden zoiets misschien moet dat wat meer naar voren gehaald worden, vandaar dat 

wij wat twijfels hadden bij moties, amendementen waarin dit werd genoemd als dekking. We waren van plan om 

drie moties in te dienen, één over inburgering. De wethouder heeft al bij de Commissie, na de Commissie ook 

aangegeven dat inburgering zeker op de agenda komt na de zomer en dat hij van plan is om daar toch een 

bijeenkomst van te plannen zodat de raad ook kan bepalen, mede-bepalen waar het bij inburgering in Roosendaal 

over moet gaan. Wij willen graag dat proces ondersteunen. En er is al een mail uitgegaan naar ieder en alle 

fracties om eens te kijken wie vanuit jullie fracties daaraan mee wil doen aan dat gesprek. Dus gaarne geef ons 

een mail daarvoor. Dank u wel. Dan twee moties die wij in willen dienen vandaag, we hadden ze al besproken met 

de andere fracties over discriminatie en racisme. Die motie is voor ons zeker en voor vele fracties is nu al te zien 

belangrijk, het verlengde van de LHBTI-gemeenschap motie en ook wat over discriminatie daarvan gezegd worden 

in de Kadernota. Maar discriminatie is een heel groot ding. Het is soms een ding wat onder de oppervlakte leeft 

en eigenlijk alleen maar vaak wordt ervaren door de mensen die gediscrimineerd worden vanuit hun. Hun ervaren 

dat als discriminatie, zodoende kan dat voor anderen dus niet zo zijn en niet zo ervaren worden. Maar de cijfers 

die daarover gevonden worden zijn alleen maar koele cijfers en dat wil nog niet zeggen dat er niet meer gevoel 



19 
 

van discriminatie in de samenleving is. Vandaar dat voor ons heel belangrijk was om met deze motie extra te 

komen en ik wil dan ook graag deze motie indienen. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 

juli 2019 verzoekt het college de situatie op het gebied van racisme en discriminatie op elke grond in de 

gemeente Roosendaal in kaart te brengen door middel van een diepgaand onderzoek. Dit onderzoek binnen 6 

maanden uit te voeren en de resultaten van dit onderzoek  te delen met de raad en daarbij passend op de 

resultaten aanbevelingen voor effectieve maatregelen voor te leggen aan de raad.  

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 11 en heet “Discriminatie en racisme”.  

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan gaan we over op de volgende motie “Integraal 

dierenwelzijnsbeleid” vele gemeentes beschikken al een over een integraal dierenwelzijnsbeleid en zeker een 

nota, soms heel uitgebreid, soms heel kordaat en kort maar geeft wel duidelijkheid wat wij nu in de gemeente 

met dieren aan moeten en andersom wat de dieren met de mensen aan moeten die daar wonen. Nu erg 

versplinterd en nu komt het samen in een. Ik wil graag deze motie aanbieden. Dank u wel. De gemeenteraad van 

Roosendaal in vergadering bijeen op 4 juli 2019 verzoekt het college om in overleg met zowel professionele als 

private partners te komen tot een analyse van de problemen bij de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid in 

Roosendaal. Twee, samen met deze partners een integrale dierenwelzijnsnota te ontwikkelen waarbij in kaart 

gebracht wordt op welke wijze het dierenwelzijn het beste gewaarborgd kan worden binnen de gemeente 

Roosendaal en welke acties daarvoor nodig zijn. Drie, het dierenwelzijnsbeleid expliciet te benoemen binnen de 

portefeuilleverdeling van het college en daarmee expliciet bij een van de portefeuillehouders onder te brengen. 

En voor 1 april 2020 de raad een voorstel ter bespreking voor te leggen waarin sprake is van een volwaardig 

integraal dierenwelzijnsbeleid in Roosendaal. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 12 en heet “Integraal dierenwelzijnsbeleid”. En u heeft een vraag 

van mevrouw Vermeulen. 

De heer VILLEÉ: Sorry, dit is geen zeedier die ik nadoe nu. <<…Loopt hoestend weg bij de microfoon…>> 

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Wij hadden even als vraag van het dierenwelzijn kunt u misschien 

iets specifieker uitleggen welke beoogde dieren u voor zich ziet.  

De heer VILLEÉ: Vroeger had ik een boekje van mijn moeder en daar stonden al die dieren in met koosnaampjes 

daar ga ik niet aan beginnen nu denk ik, maar het is gewoon alle dieren van klein tot groot. De dieren die wij 

houden en de dieren die van ons afhankelijk zijn en ook de dieren die doordat wij als mens een enorme grote 

stempel drukken op deze aardbol daar waar wij behoorlijk aanwezig zijn en daarbij onze doelen willen bereiken 

ten koste af en toe van die dieren. Ook die dieren dat daar een beleid voor wordt gemaakt in ieder geval waar 

Roosendaal dan in ieder geval voor staat. Dus eigenlijk alles wat wij van dieren op dit moment heel erg 

versnipperd hebben bij elkaar en dat er bijvoorbeeld niet spontaan plotseling  ergens gras wordt gemaaid in een 

broedseizoen bijvoorbeeld, zodat het allemaal centraal geregeld is en mensen het centraal kunnen vinden en dat 

ze niet moeten weten waar moet ik nu zijn op dit moment.  

Mevrouw VERMEULEN: Dus de processierups komt ook gewoon naar voren dan of? 
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De heer VILLEÉ: Ja, ook de processierups kan er niets aan doen dat wij ervoor hebben gezorgd dat de 

processierups er nu met een te grote club is vandaar.  

De VOORZITTER: Oké, dank u wel. Dan gaan wij naar de fractie van de SP, mevrouw Heessels neemt, voert het 

woord. Ja. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. De SP is het op grote lijnen eens met de invulling van de Kadernota 

2020. We hebben in de Commissie onze standpunten verwoord en zullen dat niet hier herhalen. Er zijn door alle 

fracties weer de nodige vernieuwingen en creatieve ideeën aangedragen om hier en daar nog wat bij te sturen. 

Zoals u wel zult verwachten is het belangrijkste punt voor de SP dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig 

hebben. Wij willen dat goed geborgd zien en in ons aangeboden Kadernota zien wij dat niet terug. Het opheffen 

van het risicoreserve Sociaal Domein gaat volkomen voorbij aan recente ontwikkelingen zoals wij die hebben 

gehoord in de Commissie. De zorg van de SP zit met name in het dalen van de weerstandscapaciteit van de 

komende jaren. Als er door onverwachte gebeurtenissen de algemene reserve flink wordt aangesproken en er 

een stijging komt van het Wmo gebruik zoals landelijk wordt voorzien dan vergroot dit het risico dat er niet 

voldoende financiën zijn voor het Sociaal Domein. En dit risico mogen wij niet lopen. De SP dient daarom het 

volgende amendement in. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019 

gehoord hebbende de beraadslagingen over het raadsvoorstel Kadernota 2020. Besluit: Beslispunt 1 de 

Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan nader te verwerken in de Programmabegroting 

2020-2023 aan te vullen met, met dien verstande dat de risicoreserve Sociaal Domein niet wordt opgeheven maar 

dat van het resterende saldo van 2,6 miljoen 1,6 miljoen gehandhaafd blijft in de risicoreserve Sociaal Domein en 

1 miljoen wordt overgeheveld aan de algemene reserve. En gaat over tot de orde van de vergadering. Dit 

amendement is wat SP van groot belang vindt. We dienen het in samen met de fracties van de VLP, ChristenUnie 

en D66. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 3, heet “Behoud risicoreserve Sociaal Domein” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging.  

Mevrouw HEESSELS: We richten ons verder op alle moties en amendementen die door andere fracties worden 

ingediend. Van enkele reeds benoemde stukken geef ik nu een toelichting op ons standpunt. Wat betreft de 

motie “Stevige aanpak zwerfafval en afvaldump” vindt ook de SP dat er strenger gecontroleerd en gehandhaafd 

moet worden. Wij denken dan ook aan drugsafval waarvan ook wij vinden dat dit ongewenst is. De motie 

“Compensatie stortkosten restafval bouwclubs carnaval” kan steunen op de VLP… Kan op steun rekenen van de 

VLP. Samen plezier maken voor een zo brede groep inwoners mag gesteund worden zo vinden wij. Het 

amendement “Eenmalige korting afvalstoffenheffing” kan echter niet op onze steun rekenen. Normaliter kreeg je 

aan het eind van het jaar de ongebruikte tikken ook niet retour. De motie “Diverse ontheffingen evenementen” 

vond de SP dan weer bijdragen aan samen plezier voor een brede groep inwoners en zullen we steunen. 

Betreffende de motie “Mogelijk invoeren scanauto parkeerbeheer” vindt SP dit een interessante ontwikkeling die 

we steunen. De motie “Kort parkeren stimuleren” vindt de SP sympathiek. We begrijpen de wens van de 

ondernemers ook. We vragen ons wel af of we de vergunninghouders hiermee een dienst bewijzen en de mensen 

die een dagkaart hebben aangeschaft zullen dat gezien de kosten van de kaarten ook met een goede reden doen. 

In eerdere debatten over parkeren met name in de binnenstad is SP te verstaan gegeven dat op korte termijn 

verwacht wordt dat er minder gebruik gemaakt zal worden van auto’s in de binnenstad. En daarom zouden 

namelijk de parkeernormen naar beneden worden bijgesteld. We mogen er daarom vanuit gaan dat dit probleem 

zich vanzelf oplost. Maar tot die tijd vinden wij de motie een goed initiatief. De SP is toekomstgericht en ziet het 

belang in van innovatie en ontwikkeling op verschillende vlakken, met name het meenemen van zoveel mogelijk 

inwoners in deze vernieuwingen vinden wij van groot belang. En daarom dienen wij de motie “Storting 
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Innovatiefonds” mede in. De VLP, CDA en VLP kunnen met hun “Roosendaal linked” rekenen op onze steun 

aangezien dit een handige app lijkt die voor veel gemak en contact tussen vraag en aanbod kan zorgen. Het zou 

een goede steun zijn voor de ontwikkeling van het voorliggend veld. En natuurlijk zijn wij voor dierenwelzijn en 

steunen wij de motie “Integraal dierenwelzijnsbeleid”. De motie “Discriminatie en racisme” zullen wij mede 

indienen omdat de SP staat voor gelijke kansen en behandeling voor iedereen. We zijn benieuwd naar de inbreng 

van de volgende fracties. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel, mevrouw Heessels. Ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. In de Commissie hebben we teruggekeken op het jaar 2018, stilgestaan bij 

het lopende jaar middels de Voorjaarsbrief, maar vooral ingezet op 2020 via de Kadernota. De Kadernota een mix 

van wensen vanuit de Roosendaalse samenleving, gemeenteraad en het college die we ook in de Commissie 

uitgebreid hebben besproken. Op inhoud kan de PvdA zich in grote lijnen goed vinden in de voorstellen die zijn 

opgesomd in de Kadernota. We zijn dan ook blij om te zien dat dit college niet alleen wensen vanuit de coalitie 

heeft gehonoreerd, maar ook goed heeft geluisterd naar de gehele gemeenteraad, naar de gehele samenleving. 

Dienend en volgend, zoals het hoort. We noemen de aanpak veiligheid, investering in sport, aanpak zwerfafval, 

verduurzamen maatschappelijk vastgoed en de Kwartiermaker bestaanszekerheid. Op inhoud komen we na het 

zomerreces nog te spreken over een aantal onderwerpen die voor de PvdA zeer belangrijk zijn. We spreken nog 

over de Roosendaalse economie en arbeidsmarkt op basis van twee raadsmededelingen over de economische 

koers en de Actieagenda Arbeidsmarkt XL en u kunt daar wellicht van onze fractie nog voorstellen verwachten als 

opmaat richting de verdere Begrotingsbehandeling. Verder komt ook de jeugd en het onderwijs nog aan het bod 

middels de concrete uitwerking van de aangekondigde jeugd- en onderwijsagenda. Voorzitter, als het gaat om 

burgerparticipatie en communicatie zien wij een mooie aanzet hiertoe middels de aanpak Roosendaal spreekt, 

Roosendaal doet #RSRD, heel mooi bedacht. Relevant voor dossier als bijvoorbeeld de co-creatie Bravis 

Ziekenhuis. Voorzitter, ook kijken we uit naar de nieuwe Woonagenda Roosendaal met name als het gaat om 

concrete afspraken met woningcorporatie Alwel als het gaat om sociale huur  in bijvoorbeeld de wijken 

Stadsoevers en de nieuw te ontwikkelen Josephwijk in Burgerhout. Voor vanavond hebben we ons als fractie 

sterk gemaakt om het credo geen plan geen geld ook waar te maken. Voorzitter, ook vooral om je rol als 

gemeenteraad goed te kunnen blijven doen en jezelf ook serieus te nemen. Voorzitter, allereerst hebben we een 

amendement “Voorstellen zonder concrete planvorming”. Dat is eigenlijk een integraal amendement met vier 

voorstellen die we uit de Kadernota hebben  gehaald waarbij een concreet plan ontbreekt. Dit amendement 

dienen we in samen met de SP, D66 en de ChristenUnie. Het gaat om het parkeren van de middelen, dus 

wegbestemmen geen enkel geld maar reserveren dit enkel in de bestemmingsreserves die ervoor staan. Dan gaat 

het om het voorstel C mobiliteit en specifiek, niet alles onder dat kopje maar specifiek de kapitaallasten voor de 

aanleg van een haltekom en een langshalte aan de Laan van Brabant, de optimalisatie Laan van Brabant – 

Freijterslaan en de aanpak van de Roselaargarage met het kruispunt Laan van Brabant – Laan van Limburg en 

omgeving. Dat is het eerste punt. We hebben daar nog geen concreet voorstel van gezien en zeker in het kader 

van mobiliteit, de heer Van Gestel refereerde daar al aan, krijgen we hier gewoon normaal raadsvoorstellen. De 

rotonde Westrand en de rotonde hoe heet die bij de Van Beethovenlaan, krijgen we gewoon een separaat 

raadsvoorstel met planning, met achtergrond, met kostenraming, onderbouwing, wenselijkheid, inspraak, 

communicatie. En hier moeten we het doen met een klein A4’tje in de Kadernota, dat lijkt ons niet gewenst. 

Hetzelfde geldt voor de snelfietsroute F58, de heer Van Gestel heeft daar ook al een aantal opmerkingen 

vanavond over gemaakt ook eerder in de Commissie. Daar vindt hij de PvdA aan zijn zijde. Wat daarbij ook weer 

van belang is we hebben inderdaad een themabijeenkomst gehad in december vorig jaar. Daar werd gesproken 

over een wenselijk voorkeurstracé. Tot op heden heeft onze fractie geen definitief tracé gezien. Onze fractie heeft 

ook geen kostenonderbouwing definitief gezien en onze fractie heeft geen handtekening vanuit onze gemeente 

gezien en ook geen handtekening vanuit Provincie en Bergen op Zoom. Ook in die zin geen plan, geen geld. We 

reserveren het nogmaals, we bestemmen het niet weg. De Ster van Roosendaal ook zo’n voorstel, de centrumring 
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uitgebreid raadsvoorstel, extra investeringen Nieuwe Markt uitgebreid raadsvoorstel. Dat zou hier ook passen bij 

de Ster van Roosendaal en niet drie of vier regels in de Kadernota. Tot slot, versterken sociale infrastructuur. Ook 

daarvan geldt dat bijvoorbeeld 150.000 euro voor de buurthuizen, eerst wordt gezegd we gaan een onderzoek 

doen. Er zijn overigens al vele onderzoeken geweest, maar we reserveren wel 150.000 euro om aan concrete 

zaken te besteden, ja dat correspondeert ook niet met elkaar. Dus laten we daar wat meer informatie over 

verzamelen en laten we daar vooral het college uitdagen om van die 5 ton een deugdelijk raadsvoorstel te 

presenteren. Past ook omdat we al vele middelen extra hebben geïnvesteerd in dat voorliggend veld, ik noem 

onder meer de 2 miljoen onder het vorige college. We daar nog geen inzicht hebben gehad of dat heeft gewerkt 

en wat we daarvan hebben geleerd. Dus ook daarvan zeggen we parkeer het, kom gewoon met een goed 

raadsvoorstel. Voorzitter, dat amendement hebben we in vier bullets noem ik het maar opgesomd in een 

amendement en vervolgens ook nog in vier losse amendementen verspreid. Omdat als dat, we noemen dat het 

meest vergaande amendement, niet wordt aangenomen hopen we dan nog in ieder geval meerderheden te 

vinden gelet op het uitgangspunt wat we als raad al jaren hanteren dat dan per voorstel apart kan worden 

gestemd.  

De VOORZITTER: Dan zullen we eerst even de amendementen even een nummer geven en dan geef ik u het 

woord meneer De Regt. Dan maken we van dat overall amendement waar de vier bullets staan, dat wordt 

amendement nummer 4. En dan het amendement over het “Parkeren, mobiliteit” stel ik voor om dat te geven 

nummer 5. Dan het amendement “Parkeren, snelfietsroute F58”, wordt amendement nummer 6. Het “Parkeren 

Ster van Roosendaal” wordt amendement nummer 7. En het amendement  “Parkeren versterken sociaal basis 

infrastructuur” krijgt nummer 8. En dan heeft u een interruptie van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag aan de Partij van de Arbeid. Ze vragen eigenlijk in dit 

amendement om de gelden al wel te reserveren maar nog niet beschikbaar te stellen. Maar dat is in feite toch 

wat in de Kadernota staat, zet het geld alvast voor die plannen want die komen eraan. Maar we gaan het nog niet 

uitgeven. En vanzelfsprekend komen er dan ook nog geen kapitaallasten, dus in feite doet het college toch wat in 

deze amendementen al staat. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, niet helemaal. Want volgens mij is de constructie alles wat we accepteren in de 

Kadernota wordt verwerkt in de Begroting. En wij zeggen op deze punten heeft het een ander doel dan direct 

verwerken in de Begroting in de zin dat het daaraan wordt besteed. Dus nogmaals we hebben nog steeds op al 

die vier de punten geen raadsvoorstellen gezien en dan kan het college vragen nou ja het raadsvoorstel 

snelfietsroute F58 wordt u gemeenteraad aangeboden, dat gaat ons deze kapitaallasten voorhouden. Dat staat 

dan in dat raadsvoorstel en dat halen we uit de bestemmingsreserve mobiliteit.  

De heer DE REGT: Ja, ik denk dat het een beetje een technisch verhaal wordt. Want u vraagt toch wel degelijk om 

de middelen wel te reserveren en of dat dan gebeurt in een Begroting of anderszins dus ja ik denk dat deze 

amendementen weinig toevoegen. 

De heer YAP: Voorzitter, ik denk het niet want volgens mij als we het zo doen als in de Kadernota wordt het 

gewoon zo als hoe zeg je dat voldongen feit gepresenteerd in de Begroting. En wij zeggen nee even terug naar het 

parkeren. Volgens mij de strekking lijkt me duidelijk en volgens mij de techniek ook. Als we het parkeren hebben 

we het in ieder geval nog niet verwerkt in de Begroting om uit te geven. Of zie ik dat verkeerd? Want volgens mij 

geven we het toch niet uit als we het in bestemmingsreserve zetten. 
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De heer DE REGT: Nee, maar uiteindelijk moeten we de Begroting natuurlijk ook vaststellen, dus als het daarin 

staat dan kun je ze daar ook nog uithalen. 

De heer YAP: Voorzitter, het college heeft wat is het nu juli, november wordt die Begroting gepresenteerd, heeft 

hoeveel maanden zijn dat, 3 maanden ja het college heeft tijd zat om dan vier raadsvoorstellen te schrijven.  

De VOORZITTER: We gaan het straks allemaal zien bij de stemming over de amendementen. Dan kunt u uw 

oordeel daarin kwijt. Meneer Yap, u had nog wat dingetjes. 

De heer YAP: Ja, in ieder geval dank voor de steun van de Roosendaalse Lijst als het geen probleem is kunnen ze 

ook alle amendementen steunen. Prachtig. Voorzitter, we hebben ook een motie. Die dienen we in met 

GroenLinks, Burger Belangen Roosendaal, D66 ten aanzien van een creatieve hotspot op Stadsoevers. We hebben 

daar in de Commissie ook al het startsein voor gegeven. We weten ook dat het college bezig is met een 

ontwikkelkader voor het zogeheten Vlietpark, het oostelijk gedeelte van Stadsoevers. Wij vragen daarin de graffiti 

loods duurzaam te verankeren met daarbij een experimentele omgeving voor urban sports en cultuur en 

eveneens alternatieve bouwwijzen die een creatief en zelfvoorzienend karakter, dank GroenLinks voor die input, 

hebben zoals Tiny Houses te creëren en dus mogelijk te maken. En eigenlijk is dat ook een vervolg op de eerdere 

motie van GroenLinks om Tiny Houses in Stadsoevers mogelijk te maken.  

De VOORZITTER: Als u het dictum eventjes voorleest dan kan de motie… O dat was het u heeft, o ja. Deze motie 

heeft nummer 13 heet “Creatieve hotspot op Stadsoevers”. En de heer Verstraten heeft aan u een vraag. 

De heer VERSTRATEN: Ja, de VVD zou graag uw motie nog beter willen maken en dat is eigenlijk om het stukje 

Tiny Houses om dat hier uit te halen, omdat het wat ons betreft veel meer in de Woonagenda past. Wat betreft 

de graffiti loods uitstekend idee.  

De VOORZITTER: Oké. 

De heer YAP: Voorzitter, dank voor die suggestie. We horen, we luisteren eerst nog goed naar de reactie van de 

wethouder op dat punt. Voorzitter, tot slot. Het is uw laatst jaar, of laatste maanden dan kunnen we niets anders 

doen dan de borging van de nostalgische kermis hierin rond te maken. We komen hiervoor met een 

amendement. In toelichtende vragen misten we die borging. College gaf aan nee dat hebben we niet geregeld. 

Wij regelen dat met dit amendement samen met GroenLinks, ChristenUnie en ja en wij zijn uitgegaan van 30.000 

euro omdat dat het bedrag was dat voor 2019 was gereserveerd. We kennen de afrekening nog niet van dit jaar 

maar vandaar dat we die 30.000 euro daarvoor pakken. Voorzitter, dank u. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 9 en heet “Borging nostalgische kermis” en maakt 

onderdeel uit van de beraadslaging. We gaan naar de fractie van D66 de heer Emmen.  

De heer Emmen. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen maandag heeft D66 Roosendaal een tweetal moties 

aangekondigd. Eén om de totstandkoming van coöperatieve initiatieven voor de opwekking van duurzame 

energie te faciliteren. En één die beoogt slachtoffers van drugsafvaldumpingen tegemoet te komen. 

Portefeuillehouder burgemeester Niederer heeft onze raad afgelopen dinsdag nader geïnformeerd over de 
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kosten van het saneren van het chemisch drugsafval, het bestaan van een subsidieregeling vanuit de Provincie en 

een recente uitspraak van de raad van state die het voorschrijft dat de gemeente de kosten van het opruimen 

niet zondermeer op de grondeigenaren mogen verhalen. Met de toezegging van de portefeuillehouder dat de 

gemeente Roosendaal in het licht van deze uitspraken zal handelen hebben wij besloten vooralsnog geen motie 

op dit punt in te dienen. Wel zullen wij een motie indienen die beoogt de totstandkoming van coöperatieve 

initiatieven voor de opwekking van duurzame energie te faciliteren. De fractie van D66 Roosendaal is ervan 

overtuigd dat coöperatief eigenaarschap door onze eigen inwoners en onze eigen ondernemers in belangrijke 

mate bijdraagt aan het draagvlak van grootschaligere vormen van duurzame energieopwekking. Daarnaast zorgt 

lokaal eigenaarschap voor een toegevoegde waarde voor onze lokale economie. Omdat besparing en 

opbrengsten van deze initiatieven een directe positieve impact hebben op de betrokken inwoners en 

ondernemers. Deze motie beoogt een toevoeging te zijn op de vorig jaar aangenomen motie “Duurzame energie” 

welke al opriep tot het tot stand komen van een e-duurzaamheids loket daarnaast zijn wij van mening dat deze 

motie bij zal dragen aan het realiseren van onze duurzame doelstellingen zeker met het oog op de binnenkort te 

verwachten regionale energiestrategie. Graag zou ik overgaan tot het indienen van deze motie. 

De VOORZITTER: Ga uw gang. 

De heer EMMEN: En ik zal mij beperken tot het dictum. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen 

etcetera. Verzoekt het college een digitaal loket in te richten waar potentiële participanten aan een coöperatief 

initiatief ten behoeve van het opwekken van duurzame energie met elkaar verbonden worden. deze coöperatieve 

initiatieven actief te ondersteunen in het totstandkomingsproces in het bijzonder op het gebied van de benodigde 

vergunningsaanvragen en het zoeken van geschikte locaties binnen ons lokale beleid. Middels het verstrekken van 

krediet tegen gunstige voorwaarden initiële financiële beperkingen weg te nemen. Benodigde middelen te 

onttrekken aan het Innovatie- en Ontwikkelfonds, terugbetaling van verstrekt krediet en betaalde rente terug te 

storten in het Innovatie- en Ontwikkelfonds. Deze motie wordt mede ingediend door de Partij van de Arbeid en 

de ChristenUnie. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 14 en heet “Coöperatieve duurzame energie”. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u zeer. Dan ga ik naar de fractie Burger Belangen Roosendaal, mevrouw Bozkurt.  

Mevrouw BOZKURT: Dank u wel, voorzitter. Onze motie gaat over aanvullende ondersteuning voor kwetsbare 

mensen. De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 4 juli 2019 gehoord hebbende de 

beraadslagingen over de P & C-stukken, constaterende dat kwetsbare mensen qua zorg steeds vaker onverzekerd 

zijn, onvoldoende verzekerd zijn of geen aanspraak kunnen maken op bepaalde aanvullende zorgverzekeringen. 

De zorgverlening aan mensen die niet verzekerd zijn vaak traag op gang komt, doordat administratief gegevens 

niet op orde zijn en er strikt genomen pas zorg wordt geleverd als is vastgesteld of iemand verzekerd is. Er 

landelijk een nieuwe regeling is waarmee kwetsbare mensen zonder zorgverzekering recht krijgen op 

grootschalige medische zorg ook als deze niet spoedeisend is. Van mening zijnde dat kwetsbare mensen te allen 

tijde direct zorg verleend kunnen krijgen zeker op hun zwakste momenten. Extra aandacht wenselijk is voor de 

ondersteuning van deze kwetsbare mensen bij hun zorgvraag. Verzoekt het college om deze groep kwetsbare 

mensen in de gemeente Roosendaal in kaart te brengen en zo nodig… Nee, sorry. En één, om deze groep 

kwetsbare mensen in de gemeente Roosendaal in kaart te brengen en zo nodig een plan van aanpak te 
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ontwikkelen om deze groep mensen extra te ondersteunen. En nummer twee, de raad hierover te informeren in 

het eerste kwartaal van 2020 en gaat over tot de orde van de vergadering. 

De VOORZITTER: Ja. 

Mevrouw BOZKURT: En ik heb nog… 

De VOORZITTER: Ja, ga maar door. 

Mevrouw BOZKURT: Ja? Beste voorzitter, ik zal mij beperken tot de moties en amendementen.  

De VOORZITTER: Deze heeft u nu ingediend. Dus dat is… 

Mevrouw BOZKURT: Ja, deze heb ik ingediend. Ja, ja. Sorry, ben zo zenuwachtig. 

De VOORZITTER: Ja, ik ga hem een nummer geven. 

Mevrouw BOZKURT: Ja. 

De VOORZITTER: En het nummer van deze motie is nummer 15 en heet “Aanvullende ondersteuning voor 

kwetsbare mensen”.  

Mevrouw BOZKURT: Ik dank de partijen van ChristenUnie, Partij van de Arbeid, Wezenbeek, SP, VVD, VLP. Ik hoop 

D66 en Roosendaalse Lijst. 

De VOORZITTER: Ja en u heeft een vraag van de heer De Regt. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. U noemt de Roosendaalse Lijst maar wij staan er volgens mij niet onder. 

Daar gaat eigenlijk gelijk mijn vraag over, want volgens mij in deze motie draagt u het college dingen op die al lang 

gebeuren. Klopt dat niet? 

Mevrouw BOZKURT: Voorzitter, ik denk van niet. Ik heb zoveel klanten die bij mij komen en zoveel burgers en dan 

hoor ik van hun heel veel zorg, collectieve zorg wordt niet betaald. Voorbeeld tandartskosten en fysiotherapie 

sessies, psychische problemen dat wordt niet vergoed en dan moeten ze de helft zelf betalen. Dus daarom heb ik 

deze motie ingediend. Ik hoop dat het wordt aangenomen voor onze burgers. Beste voorzitter, ik zal mij beperken 

nu tot de moties en amendementen. VLP-motie “Aanpak sprookjeshuis openluchttheater Vrouwenhof” zullen we 

steunen. VLP-motie “Upgrade speelveldjes Keijenburg – Knipplein”, prima als het uit bestaande middelen gedekt 

kan worden uiteraard. VLP-motie “Bekendheid brandveilig leven Roosendaal” willen we alleen steunen als de 

datum van 1 september eruit gehaald kan worden, tekstvoorstel zou kunnen om zijn eerste kwartaal van 2020 de 

raad te informeren. Als ieder z’n wensen naar het laatste kwartaal gooit is het voor het college onmogelijk om 

met iets deugdelijks te komen. VLP-motie “Compensatie stortkosten restafval bouwclubs carnaval” vinden we een 
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sympathiek voorstel wat we dus wel steunen. VLP-amendement “Eenmalige korting afvalstoffenheffing” zullen 

we niet steunen omdat het bedrag van 10 euro een schijntje is voor een huishouden en geen zoden aan de dijk 

zet. Terwijl, voorzitter, het grote bedrag wel ingezet kan worden om wel effectief in te zetten zoals armoede. VLP-

motie “Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen”, daarvan willen we eerst van de wethouder weten wat de 

reden is om de legeskosten te laten betalen terwijl in 2019 een unaniem besluit is genomen door de raad 

hierover. GroenLinks-motie van “Integraal dierenwelzijn” zullen we steunen. Motie van fractie Wezenbeek over 

een toeristisch fonds zullen we wel steunen. Motie GroenLinks over “Discriminatie en racisme” dat steunen we 

wel, maar we hebben wel wat opmerkingen op. Er zijn in Nederland legio aan onderzoeken bekend als het gaat 

om discriminatie en racisme en daarvan verwijs ik u naar onderzoeken van CBS. Waar het Burger Belangen 

Roosendaal om zou moeten gaan  is dat we het onder de aandacht moeten brengen bij de bevolking door thema 

avonden te organiseren of anderszins om bewustwording bij de bevolking tot stand te brengen. We vragen ons 

serieus af hoe je hier nou zo’n diepgaand onderzoek zou moeten gaan doen. SP-amendement over het “Behoud 

risicoreserve Sociaal Domein akkoord”. Motie D66 over “Coöperatieve duurzame energie” gaan wij mee akkoord. 

De amendementen van Partij van de Arbeid, allemaal akkoord. Motie van CDA  aangaande “Roosendaal Linked” 

dienen we mede in. Amendement van Roosendaalse Lijst van harte ondersteunen. Amendement van 

ChristenUnie van harte ondersteunen. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: U ook zeer bedankt, mevrouw Bozkurt. Ik ga naar de fractie van ChristenUnie, mevrouw 

Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Dank u wel, voorzitter. We hebben al twee Commissievergaderingen achter de rug 

waarbij door collegepartijen allerlei moties en amendement zijn aangekondigd en net ook zijn ingediend over de 

Kadernota een de jaarstukken en daarvoor nog hadden we die o zo belangrijke bijeenkomst “samen bepalen we 

de kaders”, die wij hebben gebruikt als input. Voorzitter, ik zal ingaan op ons eigen amendement en deze 

indienen. Maar eerst wil ik het nog heel even hebben over de Kerkenvisie. We hadden eerder aangekondigd met 

een motie te komen maar vorige week liet wethouder Theunis ons al weten dat de aanvraag voor een budget 

voor een Kerkenvisie al is aangevraagd en afgelopen maandag zegt hij daarbij toe dat de gemeenteraad geregeld 

op de hoogte gehouden zal worden van de ontwikkelingen. Voorzitter, wij zijn blij met deze toezegging. De 

gemeente zal een mooi budget krijgen om een integrale visie neer te zetten. En hoewel van de ene kant het 

katholieke kerkbezoek terugloopt zijn er gelukkig ook positieve geluiden. Zo ontstaan nieuwe 

geloofsgenootschappen en groeit het belang van de kerkgebouwen met hun vaak prachtige interieurs en 

verhalen. En volgens de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed die de aanvraag van de gemeente behandelt, 

wordt met een integrale kerkenvisie bedoeld dat gemeenten kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken 

inwoners en andere organisaties gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor 

het totale kerkenbestand binnen een gemeente, met de nadruk op het totale kerkenbestand in de gemeente. 

Want er zijn ook kerken die op zoek zijn naar een geschikt pand en het is de gemeente die over 

bestemmingsplannen gaat en ook met deze kerken in contact moet komen. Het is van belang dat 

geloofsgenootschappen de mogelijkheid krijgen om bij elkaar te komen en om in vrijheid samen het geloof te 

belijden. We hebben eerder gezien dat het mis kan gaan en dat mensen van een migrantenkerk niet meer hun 

geloof samen kunnen belijden omdat ze gewoonweg niet in een geschikt pand samen kunnen komen. Samen het 

geloof belijden kunnen ze namelijk niet op straat doen, bijvoorbeeld vanwege het weer. Nou dat gebeurt in een 

gebouw. En als er geen beschikbare gebouwen zijn met de juiste bestemming dan is het geen rare stap dat de 

gemeente ingaat op een verzoek om in contact te komen met elkaar. Er is door GroenLinks vanavond een mooie 

motie ingediend waarin staat dat wij een open en tolerante gemeente en samenleving nastreven waarin iedereen 

mee kan doen en gelijkwaardig is, dat aandacht voor elke groep of minderheid cruciaal is om dat te behalen. En 

deze visie sluit aan bij hetgeen ik zojuist naar voren bracht. Daarom dient de ChristenUnie de motie van 

GroenLinks, de VVD en D66 graag mede in. Wij kijken uit naar de Kerkenvisie die ervoor zal zorgen dat partijen 

met elkaar in contact komen en met elkaar communiceren om samen iets moois neer te zetten. Dan, voorzitter, 
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heb ik al eerder aangekondigd een amendement over meer capaciteit voor Jongerenwerkers in te dienen. Want 

waar jongeren zijn, zijn in Roosendaal ook de Jongerenwerkers, op straat, op school, in het park, social media. Ze 

kennen de jongeren en hun omgeving en zijn in staat om kwetsbare jongeren te bereiken en relaties met hen aan 

te gaan, want waar staan de Jongerenwerkers voor? Dat heb ik al aangekondigd nog heel even kort, voor een 

inclusieve samenleving. Dat alle kinderen en jongeren ongeacht afkomst, geloof en wel of geen 

probleemachtergrond meedoen in onze samenleving. Dat iedereen een steentje bijdraagt en zijn of haar talenten 

mag ontwikkelen door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Dat kinderen en jongeren zich richten op 

hun eigen talenten en niet in de verleiding komen om in aanraking te komen met de criminele wereld en daarin 

afglijden. Bovenal, dat er een pedagogische visie wordt neergezet zoals dat ook mooi in de subsidieregels staat. 

En dat in alle wijken van Roosendaal. En daarvoor hebben we gewoonweg meer handen en voeten voor nodig. 

Dus hoe meer Jongerenwerkers, hoe meer kinderen en jongeren bereikt worden voor sociaal positief gedrag. En 

we konden ook dat in de raadsmededeling zien dat dat ook echt nodig is en daarop ook meer ingezet zal worden. 

Deze Jongerenwerkers werken samen in preventieve sfeer met de jeugd professionals van Wegwijs aan die 

integrale aanpak die in de Kadernota kort beschreven staat. Als we die integrale aanpak in balans willen houden 

dan moeten we ook meer investeren in die functie van die Jongerenwerker die een pedagogische visie moet 

neerzetten in onze wijken. We stellen in ons amendement voor om het budget ten behoeve van de jeugd en 

onderwijsagenda te verhogen namelijk van 200.000 euro naar 350.000 euro per jaar en dit bedrag van 150.000 

wordt in ’20-’21 middels de algemene reserve gesaldeerd met het overschot van 2020 en voor de jaarschijven 

2022 bestaat er nog wel een opgave maar net zoals dat in andere voorstellen staat kan hier in de 

Programmabegroting 2020 ja op teruggekomen worden met een voorstel voor een oplossing en 2023 heeft weer 

een positief saldo dus dan blijft met dit wijzigingsvoorstel sprake van een structureel sluitende begroting.  

De VOORZITTER: Ja, wilt u wachten tot het amendement is ingediend? Want dan, want daar zal de vraag over 

gaan schat ik in.  Ja, als u hem wilt indienen mevrouw Suijkerbuijk dan geven we hem een nummer en dan is die 

onderdeel van de beraadslaging. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Besluit beslispunt 1 de Kadernota 2020 vast te stellen en de consequenties daarvan 

nader te verwerken in de Programmabegroting 2020-2023 aan te vullen met, met dien verstande dat extra 

middelen worden vrijgemaakt ten behoeve van een verhoging van de capaciteit van het aantal Jongerenwerkers 

en tweede bullet hiervoor een bedrag van 150.000 euro per jaar wordt ingezet door het ophogen van het budget 

ten behoeve van de jeugd en de onderwijsagenda van 200.000 naar 350.000 euro per jaar, een sterk en gezond 

Roosendaal. En de dekking van deze kosten te regelen met een dekkingsvoorstel in de Programmabegroting 2020. 

En gaat over tot de orde van de vergadering. En ja het amendement wordt mede ingediend door de SP, Burger 

Belangen Roosendaal, D66 en de PvdA waarvoor onze grote dank. 

De VOORZITTER: Dit amendement krijgt mee nummer 10 en heet “Meer capaciteit functie Jongerenwerkers”. 

Mevrouw Vermeulen heeft een vraag. 

Mevrouw VERMEULEN: Ik heb drie korte vragen voor mevrouw Suijkerbuijk. De eerste vraag is hoe komt u aan 

het bedrag van 150.000 euro. Kunt u misschien uitleggen waarom het niet 50.000 euro of misschien wel 3 ton was 

geweest.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, op dit moment wordt per jaar een bedrag van 230.000 euro begroot voor 

de functie van Jongerenwerkers en  daar staat 3,5 fte voor. In de Kadernota kunnen we lezen dat er 2 fte aan 

Staathoekwerkers wordt begroot en daar staat 2 fte voor. Om het allemaal in balans te houden denk ik ook van 
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laten we twee in ieder geval twee Jongerenwerkers meer aanstellen per jaar omgerekend 230.000, 3,5 fte dan 

kom je uit op een bedrag van 350.000 om en nabij, eigenlijk meer.  

Mevrouw VERMEULEN: Dank u wel, voorzitter. Dan heb ik nog een nadere vraag. U heeft zelf ook in de groep van 

maatschappelijke initiatieven gezeten daar komt Jongerenwerk ook in voor. Zij vragen subsidie aan. Hoort het 

niet gewoon, dit, bij het subsidieaanvragen. Zij krijgen nu ook de kans om bij wijze van spreken subsidie te krijgen, 

dus waarom zouden we dit nu als uitzondering gaan zien?  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, dit wordt niet als een uitzondering gezien. Dit wordt juist inderdaad thuis 

bij een subsidieaanvraag maar we hebben allemaal de subsidieregels kunnen lezen afgelopen maandag en daarin 

staat dat begroot wordt 230.000 euro per jaar, dat vinden wij aan de lage kant zeker als we zien dat er in de 

Kadernota wel een bedrag van 200.000 wordt begroot voor de Straathoekwerkers en dat het werk van de 

Jongerenwerkers daarbij achterblijft. Dus dit gaat inderdaad om de subsidieregels en dat bedrag dat willen we 

eigenlijk opgehoogd zien. Maar we moeten wel als we meer Jongerenwerkers willen dan moet het ook wel 

betaald kunnen worden en nu gaat het over de centjes.  

De VOORZITTER: Dank u wel.  

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Voorzitter, ik was nog niet klaar. Ja ik hoop uiteraard dat de ChristenUnie op nog meer 

steun vanuit de raad kan rekenen. Graag wil ik m’n collega’s erop attenderen dat nagenoeg alle partijen bij de 

stemwijzers van de gemeenteraadsverkiezingen hadden ingevuld het volledig eens te zijn met de stelling dat er 

meer Jongerenwerkers moeten komen in Roosendaal. Van de partijen die nog niet gereageerd hebben 

GroenLinks was het er helemaal eens met deze stelling. En ook de Roosendaalse Lijst was het eens met de 

stelling. En het CDA had zelfs nadrukkelijk in haar partijprogramma staan met een mooie foto erbij. En laten we 

niet vergeten dat wat in ons partijprogramma staat als het ware een belofte is richting de kiezers en ook de 

stellingen in de stemwijzers is een belofte. Inwoners kiezen op basis van die informatie en we kunnen dat nu 

waarmaken door in te stemmen met dit amendement. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Oké, nou ja tijdens de dinerpauze kunt u nog wat lobbyen. Wij gaan naar de heer Wezenbeek als 

laatste van uw eerste termijn en aansluitend zal er dan een dinerpauze zijn. Maar daar kom in zo op terug. 

Meneer Wezenbeek. Ssst…. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben in de Kadernota of in de algemene 

beschouwingen begin van dit jaar ingezet op een veilig en leefbaar en vooral bovenal gastvrij Roosendaal. Dat 

waren mijn eerste woorden tijdens mijn politieke beschouwingen die ik uit mocht spreken voor het eerst zolang ik 

hier de raad ben, want zo is het eenmaal gelopen. Met die veiligheid voorop te zetten zal iedereen in deze raad 

het met mij eens zijn denk ik wel. Alhoewel we toen aankaartten die onveilige transporten die onze stad per trein 

of per auto passeren daar horen we nu niet echt veel meer over. En dat heeft nog wel onze aandacht, willen we 

nog wel even zeggen tegen mensen hier in de raad en mensen die thuis meeluisteren. Gastvrijer kunnen we ook 

zijn in Roosendaal. In de Commissievergadering hebben we daar al genoeg over gezegd. Gastvrijer ook voor 

mensen met een beperking wil ik hier toch nog maar een keer noemen, daarom moet bij de overheid en bij 

ondernemers die noem ik wel erbij nog een stap gezet worden. De motie “Roosendaal toegankelijk voor 

iedereen” van begin 2018 werd toen Raadsbreed aangenomen. Die openbare toiletten daar kom ik toch weer een 

keer op worden nu wel genoemd in deze Kadernota, maar we hebben het over de Kadernota en wel op het 

Roosendaalplein. Nou Roosendaalplein die fietsenstalling die staat helemaal niet aan het Roosendaalplein die 
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staat aan de Laan van België, die zit in een hoekje helemaal niet waar de winkelende mensen komen, dus 

nogmaals ik ben het nog niet eens met die openbare toiletten in het hokje bij die fietsenstalling die nu zo daar 

verstopt zit tegenover de brandweerkazerne. Gemeente, heel iets anders, hebben een regietaak in het Sociale 

Domein, dat heb ik al meer genoemd dat is wel duidelijk. Maar een Regio-coördinator dat heb ik al meer gezegd is 

er naar mijn weten nog niet en toch blijf ik daarvoor pleiten. Ook al heb ik meer gepleit voor Toezichthouder 

Rechtmatigheid in het Sociale Domein. Die is er ook naar mijn weten nog steeds niet. Is er trouwens wel een 

fraudemeldpunt hiervoor, zo  nee dan moet die er gewoon komen denk ik. Wij willen ook graag dat er een 

onderzoek komt naar het parkeergedrag van mensen, er hebben al meer mensen gesproken over parkeergedrag, 

die de stad bezoeken, of er werken en de auto parkeren net buiten de stad. In de Commissie hebben we het er 

van de week ook over gehad, dat leidt tot overlast bij mensen die daar wonen in die wijken die zelf de auto niet 

meer kwijt kunnen. Wij zijn benieuwd naar het onderzoek binnenstadsdistributie wat genoemd wordt in de 

Kadernota. Dat  kan het gemotoriseerd verkeer in de stad verminderen en dat juichen wij natuurlijk toe. Wij 

vinden ook meer, dat is heel iets anders, dat we ons meer moeten richten op Brussel. Heel ja toch op het ogenblik 

midden in de spotlights te staan. Een paar jaar geleden zijn we met deze club 19 mensen die hier zitten waren 

daar dus niet bij op bezoek geweest in Brussel bij het Europese deel van Brussel waar veel Europarlementariërs 

rondlopen. Daar werd ons toen gezegd dat we daar meer moeten gaan lobbyen, dat wij daar meer moeten gaan 

lobbyen mogelijk samen met de gemeente Bergen op Zoom. De heer Niederer was erbij zelfs om meer uit te 

geven vanuit Europa naar West-Brabant. Dat doen we wel een beetje, maar doen we dat wel goed genoeg? Want 

ik denk ik Oost-Brabant, Eindhoven en Den Bosch die weg wel makkelijker gevonden hebben om daar te lobbyen 

in Brussel. Fijn dat, nu een beetje sociaal gedeelte wat erin voorkomt, fijn dat de burgerparticipatie en 

communicatie een nieuwe start krijgt in Burgerhout. Benieuwd naar de uitrol en het goed samensmeden van een 

band tussen Burgerhouters en professionals die vanuit beproefde werkwijze dat mogelijk gaan maken. Dat 

Roosendaal spreekt en Roosendaal toetst kan werken vanuit de verbeterde vitaliteitskaart op buurtniveau. Zo lukt 

het om kansen tot verder te ontplooien van bewoners hun directe omgeving te benutten om samen in uitvoering 

te nemen met de ondersteuning van allen die hun kennis en ervaringen ten dienste willen stellen en dat gaat 

lukken. Wij wensen inwoners en professionals veel succes en alle steun toe om onder de bezielende leiding van 

onze wethouder met haar medewerkers, collega’s en gemeenteraadsleden de slag te slaan. Wij onderschrijven 

dat werken op wijkniveau de juiste schaal is om direct na de zomer de start te maken om de opgave voor de 

toekomst uit te vinden in de leefwerelden van de buurten, wijken en dorpen, de raad en college om krachten 

daartoe te bundelen om een impuls ook financieel te geven draagt bij aan een goede basis voor de ambitie  en 

dat nog beter te doen. Twee kleine puntjes voordat ik nog verder ga met de motie die eraan zit te komen. Dan wil 

ik toch wel aandacht vragen voor de overlast van de arbeidsmigranten in het gebied Brugstraat – Stationsstraat, 

Spoorstraat. Daar moeten we echt iets aan gaan doen. Ik weet dat er wat in de pijpleiding zit. En dat ik ook nog 

iets wil zeggen, dat is vanmorgen mij ter ore gekomen dat de mensen in de Nieuwstraat nog steeds geen 

communicatie hebben ontvangen vanuit het college over wat er nou gaat gebeuren met de verkeersafwikkeling in 

de Nieuwstraat. Terug naar de Kadernota er staat 50.000 euro per jaar tot 2023 jaar voor het toeristisch 

recreatief actieplan. En dat vinden wij te magertjes. Daar hebben wij een motie voor in elkaar gedraaid, met een 

aantal mensen erbij trouwens. En belang is, het gaat in ieder geval wordt in 2018 270.000 euro opgehaald van die 

toeristenbelasting en dat geld gaat nu naar de algemene middelen en daar pleit ik voor om dat te gaan neer 

plaatsen op een plek waar we iets meer kunnen doen met de promotie van Roosendaal als toeristische 

trekpleister. En die motie gaat luiden dat vanaf 2020 de ingevorderde toeristenbelasting jaarlijks een ton toe te 

voegen aan Roosendaal Citymarketing om onder de vlag van dit bureau in samenwerking met de relevante 

partners als de VVV, het toerisme in Roosendaal nog beter te kunnen promoten. Zoals zo mooi verwoord in het 

toeristisch recreatief actieplan de Reis naar Roosendaal van december 2017. En hiertoe met een voorstel te 

komen in de Programmabegroting 2020. En deze tekst is mede samengesteld door Michael Yap van de Partij van 

de Arbeid en mevrouw Van der Star van de VLP en waarvoor dank. Tot zover. 

De VOORZITTER: Deze motie krijgt mee nummer 16 heet “Opbrengst toeristenbelasting voor toerisme in 

Roosendaal” en maakt onderdeel uit van de beraadslaging.  
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De heer WEZENBEEK: Hoe wij staan met de moties en amendement die al op tafel liggen wacht ik nog even een 

aantal staan we onder natuurlijk maar we wachten nog even tot ik straks het college heb gehoord om te kijken 

van ja of nee. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dames en heren, ik stel als volgt voor de catering heeft wat bezorgd voor de 

inwendige mens dat staat allemaal nog op pitjes lekker warm te wezen. Ik wil schorsen nu tot 20.00 uur dan heeft 

u een uur dinerpauze. Het college zal in de Burgerzaal zitten om dat wij dan meteen doornemen onze opvatting 

over de ingediende moties en amendementen. Dus dan hoort u dat na 20.00 uur de eerste termijn van de zijde 

van het college en dan gaan we vanuit daar met de tweede termijn. Maar zoals gezegd wij schorsen tot 20.00 uur. 

De VOORZITTER schorst de vergadering tot 20.00 uur. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering na de dinerpauze. 

De VOORZITTER: Zo dames en heren, als iedereen er weer is… Nee, nog niet. Dan stel ik voor dat wij de 

vergadering voortzetten met van de zijde van het college de eerste termijn. Dat gaat naar volgorde van onze 

wethouders en tenslotte ondergetekende. We zullen gaan reageren op de ingediende moties en amendementen 

en ik vraag even de wethouders ook om noem even het motienummer, amendementnummer ook voor de leden 

van de raad die u becommentarieert en van advies voorziet, dan kunnen de raadsleden ook mee bladeren in de 

stapel amendementen dan wel moties. Wij beginnen met wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Dank u wel, voorzitter ik begin als eerste met amendement nummer 3 “Behoud risicoreserve 

Sociaal Domein”. Voorzitter, we hebben hiermee een belangrijke mijlpaal bereikt. In 2015 u weet het allemaal de 

decentralisaties de wereld zou ten onder gaan. En toen hadden we echt het idee ook bij de 

coalitieonderhandelingen daarvoor we moeten een reserve, een symbolische reserve was het in eerste aanleg 

vormen om de samenleving gerust te stellen. Continuïteit van zorg dat was het belangrijkste doel van die 

risicoreserve. En het tweede doel was ook om eventueel financiële tegenvallers op te vangen. In de loop van een 

paar jaar, daarom vind ik het een mijlpaal, hebben we laten zien dat we in ieder geval die zorg, de kwaliteit van 

zorg, kunnen leveren zoals het ook allemaal hebben afgesproken, zoals ook met de raad is afgesproken. En dat we 

de financiën van het Sociaal Domein zeer adequaat onder controle hebben, er zijn altijd risico’s. En dan is een 

belangrijk moment dat je met elkaar bepaalt en vaststelt dan is het niet nodig om dit domein nog een aparte 

risicoreserve… We hebben ook gezegd in de Commissie dan vervallen we gewoon in onze huidige goedwerkende 

systematiek, een goed werkend risicomanagement nummer 1 staat ook de Wmo laat dat duidelijk zijn als risico en 

de daarbij horende weerstandscapaciteit die meer dan op orde is. Ik begreep ook niet de opmerking dat die de 

komende jaren zou gaan dalen. Dat is voor mij nieuw. Want de weerstandscapaciteit op dit moment als u ziet of 

als u alle reserves inzet zit u op 3,3, nou dat is ietsje hoger dan de 1,0 door de raad vastgesteld. Dus wat dat 

betreft denk ik hoeven wij ons geen al te grote zorgen te maken en is ons advies ook gewoon eigenlijk opheffen 

risicoreserve. 

De VOORZITTER: Mevrouw Heessels heeft een vraag. 

Mevrouw HEESSELS: Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het over dat de risico’s onder controle zijn. Landelijk wordt 

er zeker aangegeven dat er risico is met de nieuwe financiering van Wmo-gelden, de 17,50 norm bijdrage. Er 

wordt aangegeven dat er verhoging, hogere kosten te verwachten zijn. U zegt nou we kunnen dat tackelen. Kunt 
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u dat garanderen ook, kunt u garanderen dat alle kosten die nodig zijn sowieso altijd zullen uitgekeerd worden, of 

betaald worden. Kunt u dat toezeggen? 

De heer THEUNIS: Ja, nu wel. Maar kijk het is heel eenvoudig, als je ziet nogmaals we hebben dat 

risicomanagement en ik herhaal het maar keer op keer daar hebben we een goede systematiek op, dan zie je de 

risico’s. Belangrijk is of we de risico’s daarmee in zijn totaal kunnen afdekken. En dat is de weerstandscapaciteit, 

die is zelfs nog ver boven de 1.0 door de raad eigenlijk daarvoor vastgesteld en daarmee hebben wij een goede 

garantie voor de financiële beheersing. Financiële beheersing is wat anders, want dan kom je op punt 1 ik zeg 

altijd maar zo het is niet alleen belangrijk dat je een risico identificeert en het risico inschat, maar dat je  

beheersmaatregelen neemt om dat risico in de toekomst te gaan beperken. En dat zie je terug in het beleid 

binnen het Sociaal Domein, het goede beleid. En dat hebben we ook nogmaals op diverse aspecten van het 

Sociale Domein met name de jeugdzorg hebben we meer dan voortreffelijk laten zien. Kortom geen behoefte om 

hier nog een risicoreserve in stand te  houden. Trouwens als u dat toevoegt aan de algemene reserve die heet 

niet voor niets een algemene risicoreserve, daar zit die al in.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dank u wel. Dank voor uw beantwoording. Even een concrete voorbeeld vraag. 

Stel dat in Den Haag door een andere begrotingssystematiek de financiering iets anders loopt in Roosendaal bij 

wijze van spreken ik noem maar iets 150.000 euro minder binnenkrijgt voor de Wmo dan voorzien. Dat betekent 

dat er misschien wel een tekort ontstaat en dan dekken we dat tekort dan ook wel uit de algemene reserve? Of 

zegt u van nee dat moeten we binnen de Begroting in de zorg op een andere manier oplossen. Dat is een…. 

De heer THEUNIS: Ja, het antwoord lijkt me vrij logisch. Kijk als er maatregelen genomen, dan ziet u ook aan 

circulaires. Maatregelen van een structurele betekenis, dan zoek je een structurele oplossing in de Begroting en 

juist niet in reserves. Dus dan heb je hem helemaal niet nodig. Voorzitter, ik ga door amendement nummer 4  

“Voorstellen zonder concrete planvorming”. Uiteraard dat wij dat ontraden als college van wij vinden dat het wel 

goede voorstellen zijn anders hadden we ze ook niet  voorgesteld in de Kadernota. Laat dat duidelijk zijn. Kan een 

verschil van definitie zijn, wat concrete plannen zijn. We hebben altijd gezegd het moeten goede plannen zijn. Dus 

dat als u als raad toevoegt ja maar het moeten concrete plannen zijn, is dat iets nieuws. En volgens mij heeft, stelt 

de heer Yap ook iets nieuws voor, want volgens mij heeft hij al 10-12 Kadernota’s vastgesteld. En als je dat terug 

analyseert zaten er ook allerlei voorstellen in van het college waarvan je had mogen verwachten zelf met 

amendementen, maar die zijn toen ook niet gekomen. 

De VOORZITTER: Interruptie de heer Yap. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, volgens mij heeft de PvdA jaarlijks ook bij Kadernota’s hele alternatieve Kadernota’s 

geschreven sinds we in de oppositie zitten, maar dat terzijde. Maar hoe ziet het traject er nu verder uit voor die 

vier punten die wij noemen. Komt daar nog een raadsvoorstel per onderwerp, komt daar nog een 

raadsmededeling per onderwerp? Want u bent het toch met mij eens als wij, laat ik het zo zeggen waarom krijgen 

wij wel een raadsvoorstel Rotonde Beethovenlaan-Westrand en geen raadsvoorstel Snelfietsroute?  

De heer THEUNIS: Ja, daar kan ik in het algemeen dat antwoord kan ik zo concreet niet geven. Het ene punt zal 

door middel van een raadsvoorstel het andere wellicht door middel van een raadsmededeling waar u een debat 
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ook over kunt voeren. En sommige dingen voeren we gewoon uit. Alleen het is inderdaad nog even we hebben 

nog de slag te maken naar de Begroting toe. Maar ik geef toe het wordt gewoon verwerkt in de Begroting. Helder. 

De heer YAP: Dus, voorzitter, is het toch een gegeven dat u wat u nu in de Kadernota opschrijft ja lijkt me logisch 

gewoon uitvoert en dus  een gegeven is voor de komende jaren. 

De heer THEUNIS: In principe klopt dat en in sommige zaken zullen nog een raadsvoorstel volgen en in andere 

niet. 

De heer YAP: Ja, maar voorzitter… 

De heer THEUNIS: Want u heeft zelf al opmerking gemaakt ik heb ook een ruimhartig bedrag voor het 

Cultuurhuis, ja dat gaan we ook gewoon doen. 

De heer YAP: Maar voorzitter, vindt u niet dat u als college daarin duidelijkheid moet bieden dat per punt gewoon 

een raadsvoorstel moet komen die ook gewoon onze taak als gemeenteraad serieus neemt en ook vooral de 

inwoner kans geeft om ook gewoon de cyclus te doorlopen van inspraak, Commissie, raad.  

De heer THEUNIS: Ja, het lijkt nogmaals het is per onderwerp kan het verschillende zijn. Mocht en dat weet u van 

het college, mocht het college het belangrijk vinden bij de uitwerking van alle punten dan hebben we ook de 

systematieken dan volgt burgerparticipatie. En alles dat heeft ermee te maken onderschat dat ook niet, als u zegt 

dat komt inderdaad gaat de heer Lok iets van een kruispunt doen en daar komt geen raadsvoorstel voor, maar 

dan toch bij de hele invoering zal hij daar toch de burgers bij betrekken. Dus dat, als je de burger erbij betrekt dan 

ligt het allemaal nog wat genuanceerder.  

De heer YAP: U bent van mening dat de raad wel het hoogste orgaan is hier in de gemeente? 

De heer THEUNIS: Ja, ja, ja, ja. En het geldt de ontrading, geldt ook voor de amendementen 5, 6, 7 en 8. Dan over 

naar de paar moties, voorzitter. Motie “Aanpak spookjeshuis openluchttheater Vrouwenhof”. Ja, dat is niet alleen 

of 6, sorry, ja dat is niet alleen overbodig dat is al in gang gezet.  Dat gaan we gewoon doen, dat overleg doen we. 

Dat overleg hebben we ook gevoerd en de opdracht voor het aanpassen voor het sprookjeshuis is inmiddels al 

gegeven dus lijkt me een beetje achterhaald de motie. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter,  dank u wel. Dus als ik u goed begrijp stelt u zich eens voor dat morgen 

spontaan iemand belt naar het comité Vrouwenhof dan zeggen ze kom maar kijken naar de plannen want het ligt 

er en het gaat gebeuren. 

De heer THEUNIS: Ja, ik begrijp de vraag niet goed, want… Overigens moet ik hier wel bij opmerken dit is nou 

gewoon regulier werk van het college. Het college heeft overleg met die stichting, daar spelen meer aspecten 

komen dit soort zaken, wij regelen met de stichting de zaken. We hebben ook gezegd van laten wij dat als 
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gemeente op ons nemen, dat is te zwaar. Er zitten ook bestuurswisselingen etcetera, etcetera. Gewoon het 

reguliere werk van het college. En daarbij hebben we ook tegen de stichting gezegd het is een gebouw wat wij 

toch zien als een gemeentelijk gebouw dat gaan wij op ons nemen om dat te gaan onderhouden. Eenvoudig. 

Want komt u volgende keer als de toiletpotten kapot zijn, met de  toiletten ook met een motie. Dan gaan we dat 

toch met de stichting oplossen dat, dat… Ik begrijp niet goed, ik begrijp de strekking van de motie niet goed. 

De VOORZITTER: De heer Van Gestel nog… 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, de reden dat we natuurlijk een motie indienen is niet omdat wij zien dat de 

steigers al klaar staan maar dat wij zien dat het niet echt wil vlotten. En wellicht heeft u daar meer zicht op. Kijk 

als u zegt geen zorgen meneer Van Gestel na de zomervakantie staan die steigers er dat gaan we oplossen voor 

het einde van het jaar. Dan zeg ik nou hoera geen probleem, proficiat, moet ik helpen.  

De heer THEUNIS: Kijk wat u doet is namelijk u pakt er een aspect bij. U heeft iets gezien, ik denk dat u iets 

gehoord heeft, wat weet ik niet. Wij zitten in dat overleg met de stichting daar spelen meer aspecten dan alleen 

het opknappen van het sprookjeshuis gaat over veel meer dan dat, dat moet u ook gehoord hebben. Dat pakken 

wij integraal aan met die stichting. Dat doen we ook. Niet alleen dit aspect, maar ook meerdere aspecten van het 

openluchttheater en dat behoren wij ook zo te doen als college. En dat doen wij ook. Dus in feite deze motie is al 

in uitvoering.  Dat is het lot, voor motie nummer 13 “Creatieve hotspot op Stadsoevers”. Inderdaad meneer Yap 

zei al terecht van er komt een ontwikkelkader aan. Dat is een beetje een vage term. Wat in september naar u raad 

komt, voorzitter, is een visie op Stadsoevers oost werktitel genaamd Vlietpark daar zit een ontwikkelkader in. 

Onze visie op de ontwikkeling van Stadsoevers oost met een vast te stellen grondexploitatie, dus wat dat betreft 

krijgt u een totaalpakket dat wij de ontwikkeling kunnen starten. Uiteraard komt cultuur, sporten, diverse 

aspecten Tiny Houses terug in dat ontwikkelkader, vandaar dat ik ook de indiener van de motie wil vragen om 

deze motie aan te houden tot de behandeling van dat raadsvoorstel en de daarbij gehouden thema-avond die we 

krijgen. Eén opmerking nog wel maar dat hebben we ook nog eens een keertje gehad met het theaterhuis. Laten 

we even een onderscheid maken tot de graffiticultuur De Loods wat daar plaatsvindt en het gebouw waarin dat 

plaatsvindt. Maak daar een onderscheid, want als u ooit ons verplicht dat gebouw moet behouden blijven en dat 

moet je verduurzamen, helemaal opknappen dat kost een godsvermogen dus laten we dat even. Maar in feite ik 

ga wel mee in de strekking dat die graffiticultuur  behouden moet blijven voor Roosendaal en het liefst ook op die 

locatie en de vorm waarin daar wil ik voorstellen met z’n allen dat we dat in september met elkaar gaan 

bespreken. Voorzitter, dat was het. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Ik ga naar wethouder Lok. 

De heer LOK: Voorzitter, dank u wel. Ik begin in navolging van mijn collega ook even bij de amendementen. Heb je 

er nog een? Ja, dat mag?  

De VOORZITTER: Ja, nog eentje. 

De heer THEUNIS: Ja, excuses voorzitter, ik was nog vergeten een niet onbelangrijke motie nummer 9 “Storting 

Innovatiefonds” daar wil ik de indieners graag op een ding wijzen. Want dit geldt ook natuurlijk, ik kan ook wel 

een grapje maken kan wel zeggen van ja een miljoen storten in het Innovatiefonds zonder ook maar een enkel 

plan, maar goed dat moeten we maar vooral niet doen. Oké dat is aan u raad om dat te doen. Beslispunt 2 is voor 

mij buitengewoon essentieel, want waar het om gaat is natuurlijk dat vragen om een beslispunt te wijzigen of in 
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ieder geval de interpretatie over te nemen dat wij hier hebben gezegd van het saldo na resultaat bestemmingen. 

Waarom is dat van belang? Op die wijze krijgt u van het college in de jaarrekening ook voorstellen voor 

jaarbestemmingen die soms ook voortvloeien uit datgene wat de raad eerder heeft besloten. U kunt altijd als 

raad die resultaatbestemmingen schrappen, dat is geen enkel probleem. Maar als u beslispunt 2 zou handhaven 

dan onthoudt u het college de mogelijkheid om überhaupt die resultaatbestemmingsvoorstellen te doen, want 

dan is het rücksichtslos saldo gaat er gewoon in. En juist het is van enorme waarde, voorzitter, dat u raad ook de 

voorstellen voor resultaatbestemmingen krijgt. Dus als u beslispunt 2 zou willen wijzigen in “naar 

resultaatbestemmingen” dan kunnen wij hier buitengewoon goed mee uit de voeten. Nogmaals u hoeft niet de 

resultaatbestemmingen zomaar rücksichtslos over te nemen. Als u zegt nou ik schrap een resultaatbestemming 

en dat geldt gaat alsnog in het Innovatiefonds. Maar dan is het wel dan neemt u volledig kennis ook van 

overweging van het college van de resultaatbestemming en ook heel waardevolle informatie. Dat vind ik toch wel 

zeer essentieel. 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Wethouder Lok. 

De heer LOK: Ja, voorzitter, we gaan in de herhaling. Ik begin even bij het amendement over de “Borging van de 

nostalgische kermis”, amendement nummer 9. Ja, dank u wel, we hebben het nu twee jaar lang gedaan zonder 

dit. Maar het is toch gelukt, het zou ook gelukt zijn als u geen amendement had ingediend. Maar we zullen het in 

de Begroting opnemen dan is het voor langere tijd geregeld. Motie nummer 1 het invoeren van de scanauto. Ik 

heb er twee opmerkingen over de termijn is wel heel erg kort als dat nog voor verwerkt zou moeten worden in de 

Begroting, dat is één. In de tweede plaats omdat volgend jaar het Parkeeruitvoeringsplan op zich weer naar u 

raad gaat dus dan krijgt u alle kans om er alles van de vinden. En ik moet er ook bij zeggen op dit moment is het 

ook technisch niet mogelijk. Bij onze parkeerautomaten komt nog een bonnetje uit en dan valt er niets te 

scannen, dat werkt alleen als je digitaal werkt en anders werkt het niet.  

De VOORZITTER: Een interruptie van de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, om gelijk een misvatting weg te nemen ik herhaal daarmee de woorden van 

de heer Van den Beemt uit eerste termijn. Het is een oproep om in ieder geval de mogelijkheden daartoe te 

onderzoeken en natuurlijk als de bevinding is dat het technisch niet mogelijk is en dat de haalbaarheid misschien 

wel in het nooit liggen dan horen we dat graag. En voor hetzelfde geld komt uit het onderzoek dat het waardevol 

is om uiteindelijk tot invoering over te gaan, maar misschien nog niet eens volgend jaar maar over drie jaar. Dus 

wij laten die opties allemaal open dat zei de heer Van den Beemt ook in zijn termijn. En dat wil ik hier nog 

benadrukken wij vragen hier echt om hier gedegen, goed naar te gaan kijken. En als u zegt ik zou eventueel ermee 

in kunnen stemmen dat in plaats van de Begroting 2020 dat u erop terug komt in de Mobiliteits, parkeeragenda 

volgend jaar, dan kunnen we er eventueel over praten om dat te wijzigingen met de indieners. En dan hoop ik dat 

de heer Van den Beemt op tijd terug is maar dat zal ongetwijfeld, voorzitter.  

De heer LOK:  Ja, voorzitter, ja dank u wel u zou ons geweldig helpen als u ermee zou kunnen instemmen dat we 

het bij het Parkeeruitvoeringsplan wat in 2020 aan u wordt voorgelegd als we het daarin opnemen. Ik zeg 

nogmaals het is nu op dit moment sowieso technisch onmogelijk. Maar dan kunnen we ook met z’n allen beleven 

wat er wel zou moeten gebeuren om het wel mogelijk te maken. Namelijk er moet flink geïnvesteerd worden in 

alle parkeerautomaten. Datzelfde over het gaat wel een beetje over kort parkeren motie numero 2, ook daarbij 

geldt volgend jaar gaan we aan het Parkeeruitvoeringsplan werken en dan zullen we, dan kunnen we het 

meenemen. Dan ontstaat er in ieder geval een samenhangend beeld en ik moet u wel erop wijzen wat u wel 

vergeet is dat er bewoners in de stad wonen. En u vindt het blijkbaar heel vervelend dat die bewoners hun auto 
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op straat parkeren. Maar ja die hebben nu eenmaal een parkeerontheffing en overigens maar dat is uit eigen 

waarneming staan er ook heel veel ondernemers die in de binnenstad hun winkel hebben, ook daar zelf 

geparkeerd. Dus als die nou beginnen met hem er niet neer te zetten hebben we al wat meer plek. Maar we 

kunnen altijd kijken of we op een beperkte schaal maar dan komt dan ook heel goed bij de evaluatie van het PUP 

of je op een beperkte schaal op sommige plekken, u noemde een onderdeel ik ga hem niet herhalen of we daar 

iets zouden kunnen doen met een blauwe zone. Maar goed dat komt dan wat ons betreft als u er ook mee kunt 

leven om het in het PUP mee te nemen zou ons dat welkom zijn. “Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen” 

motie nummer 7, ja het is hartstikke in lijn met de intenties van het amendement van vorig jaar dus het lijkt me 

niet zo’n onderwerp wat ons betreft, mag. Tenslotte motie nummer 16 “Opbrengst toeristenbelasting voor 

toerisme”. Het college is er geen voorstander van om zonder enige logica zomaar een ton toe te voegen aan het 

citymarketingbureau. De VVD en het citymarketing zijn, worden gesubsidieerd op basis van een begroting die ze 

indienen. We hebben nog niet zo lang gelden het budget voor citymarketing vastgesteld en om nou zomaar 20% 

aan toe te voegen zonder enige logica lijkt me ook niet handig. Overigens de toeristenbelasting zit weliswaar in de 

algemene middelen daar heeft u helemaal gelijk in, net als andere belastingen. Maar die worden daarnaast ook 

ingezet voor het onderhoud voor recreatieve voorzieningen. Dus u doet of het een, u doet het onder enige 

noodzaak aangetoond in het citymarketingbureau of u accepteert dat het ook wordt ingezet voor het onderhoud 

aan recreatieve voorzieningen. En dat laatste zou het college voor zijn, dus deze zouden we willen ontraden. 

De VOORZITTER: De heer Wezenbeek. 

De heer WEZENBEEK: Voorzitter, dank u wel. Meneer Lok hoe lang denkt u nodig te hebben dat ik u uit ga leggen 

dat er wel een logica in zit. 

De  VOORZITTER: Ik zou zeggen leg dat dan even uit. 

De heer WEZENBEEK: Oké. Ja, ik wilde een vraag stellen. Ja. 

De VOORZITTER:  Anders wordt het heel lang stil. 

De heer WEZENBEEK: Oké. Er wordt 227.000 euro opgehaald het laatste jaar, wordt opgehaald met de 

toeristenbelasting. Die gaan nu naar de algemene middelen, dat zegt u nu net. Dus als ik nu bedenk, ik niet alleen 

maar de gemeente wil dat, de gemeente Breda bedenken dat ze een toeristenfonds samenstellen. We hebben 

het nu in een ander vat gegoten om het te brengen naar deze kant hier naar de citymarketingclub hier en op die 

manier proberen om met dat geld, minstens een ton dus niet 227.000 euro. Een ton is minder als de helft onder 

te brengen om daar voor de toeristen en voor met name de ondernemers hier in de stad, meer toeristen naar 

hier te halen om daar reclame mee te maken, leuke dingen te organiseren. Dat is de logica die er volgens mij in 

zit. En dan probeer ik bij u te ontlokken om die logica die ik dan snap aan mij uit te leggen dat ik het fout heb. 

De VOORZITTER: De wethouder. 

De heer LOK: Nee, ik ga u niet uitleggen dat u het fout heeft. Ik ga enkel zeggen dat wij het anders zien. U zegt 

heel mooi treffend we halen 270.000 euro op aan toeristenbelasting. Maar deze zelfde raad heeft 500.000 euro 

bijna het dubbele bedrag van toeristenbelasting toegekend aan het citymarketing om toeristen hier naar toe te 
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trekken. Dus u heeft het eigenlijk al gedaan zonder dat u dekking had en er is geen enkel noodzaak, dus het is niet 

aangetoond dat het citymarketingbureau nu geld tekort zou komen om dingen anders te doen en beter te doen.  

De heer WEZENBEEK: Meneer Lok, bent u het met mij eens dat marketing een heel ander verhaal is dan reclame 

maken. Dus dat citymarketing heel wat anders doet als toeristen naar hier toe halen. Ook een deeltje wel maar 

het merendeel van marketing is iets anders, dat is onderzoeken wat de klant wil. Dat is marketing. 

De heer LOK: Ja, ik val, ik ga in herhaling vallen want in uw motie staat minimaal 100.000 toe te voegen aan 

Roosendaal citymarketing. En daar hebben we al 500.000 euro en die moeten voorlopig nog aan de slag en er is 

geen enkele noodzaak om daar nu iets aan toe te voegen wat ons betreft, dus daarom maar dat heb ik al gezegd 

wordt deze motie ontraden. 

De VOORZITTER: Nog eentje? 

De heer WEZENBEEK: Oké, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja. 

De heer WEZENBEEK: Het gaat niet over de noodzaak, het gaat over de logica. U hebt het woord logica genoemd. 

Het is toch logisch als je geld binnenhaalt van toeristen dat je dat ook weer teruggeeft aan de toeristen en 

daarmee de Roosendaalse ondernemers helpt om nog meer toeristen naar hier toe te halen. Dat is logisch. 

De heer LOK: Ja, dan moet u toch uw eigen motie goed nalezen. Want dat staat er namelijk allemaal niet. U stelt 

voor het toe te voegen aan Roosendaal citymarketing en aan de VVD. Niets aan wat u zegt, dus ja misschien moet 

u uw motie dan nog eens herzien.  

De VOORZITTER: Nog een vraag van de heer Yap. 

De heer YAP: Voorzitter, u bent de portefeuillehouder Mobiliteit. Ik heb de vraag ook al gesteld aan de wethouder 

Financiën gaat u de raad raadsvoorstellen voorleggen als het gaat om die punten ten aanzien van mobiliteit en de 

snelfietsroute.  

De heer LOK: Het zal u niet verbazen wat ik nu ga zeggen. Het college praat altijd met een mond en collega 

Theunis heeft uitgelegd wat dat is.  

De VOORZITTER: Ja, hij verwijst naar de woordvoerder op dit punt de heer Theunis. Ja.  

De heer YAP: Voorzitter, duidelijk. De heer Theunis gaf aan ja raadsvoorstellen, raadsmededelingen, brieven of 

iets het kan allemaal. Dus ik vraag nu concreet aan de portefeuillehouder ten aanzien van twee specifieke punten 

die zijn portefeuille betreffen wat hij daarmee gaat doen. Komen daar raadsvoorstellen over? 
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De VOORZITTER: Ja, u heeft de vraag al gesteld maar u stelt hem nog een keer. Wethouder. 

De heer LOK: Mijn antwoord blijft hetzelfde.  

De VOORZITTER: Oké. Dan gaan wij naar wethouder Van Ginderen.  

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, amendement nummer 10 “Meer capaciteit functie Jongerenwerkers”. Ligt 

een oproep voor om die capaciteit te verhogen. Misschien is het goed dat ik even u raad meeneem in een aantal 

afwegingen die u kunt maken. Allereerst heb ik als portefeuillehouder geen enkel signaal ontvangen dat er een 

tekort zou zijn als het gaat om de capaciteit van Jongerenwerkers. Onze huidige subsidiepartner ook niet 

onbelangrijk die heeft zich bij mij in de afgelopen periode daarover niet gemeld. Daarnaast misschien ook niet 

onbelangrijk… 

De VOORZITTER: U heeft een interruptie van mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben wel een hele duidelijke inspraakreactie gehad van 

diezelfde persoon hier in deze zaal. Wat vindt u daarvan, wethouder? 

De heer VAN GINDEREN: Ja inspraak is natuurlijk één, maar in overleg gaan met de gemeente, met mij als 

portefeuillehouder verantwoordelijk ook voor de uitvoering dat is natuurlijk twee. En ik denk dat je er niet bent 

met alleen maar inspraak, daar hoort een hele hoop bij. Voor mij is het belangrijkste en dat verlang ik overigens 

laat dat duidelijk zijn van alle subsidiepartners binnen de portefeuille dat als zij het idee hebben dat zij binnen het 

huidige budget niet kunnen opereren dan trek je aan de bel, dan ga je in gesprek, dan ga je in gesprek met onze 

beleidsambtenaren. Waar nodig meld je je dan inderdaad ook bij ons als college en dan kun je op dat moment 

kijken wat je daaraan doet en dan kunnen we ook daarop voorsorteren en ons voorwerk doen. Nou al datgene is 

niet gebeurd. Wat wel is gebeurd en dat vind ik ook nog wel belangrijk, dat is het gegeven dat tijdens algemene 

beschouwingen ik wel iedereen althans een heel groot gedeelte van u raad heb horen praten over veiligheid als 

centraal thema, ook wetende dat u ook jeugd ook een belangrijk thema vindt en dat is nou juist de combinatie die 

we hier als college hebben gemaakt, die inzet op Straathoekwerkers. Dus dat komt juist tegemoet aan uw oproep. 

Maar ik heb ook tijdens de algemene beschouwingen en dat vind ik ook wel een argument wat u mee moet 

nemen ook niemand gehoord over het feit beste portefeuillehouder let even op denk even aan de capaciteit van 

Jongerenwerkers.  

De VOORZITTER: Mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb werkelijk namens de ChristenUnie ieder moment 

aangegrepen om de capaciteit van Jongerenwerkers naar voren te brengen hier in deze raadszaal. En dat is niet 

een Commissievergadering geweest, niet twee, niet drie. Ik geloof zelfs dat dat de allereerste 

Commissievergadering was van hier van de nieuwe raadsperiode. Dus we hebben dat constant ingebracht. En wij 

als raad wij zijn de oren en ogen van de samenleving, we worden ook uitgenodigd en ik heb ook meegelopen en 

gezien dat ze handen en voeten tekortkomen. Dus iedere keer dat inbrengen en ik vind het jammer dat u het dan 

niet  hebt gehoord, onze inbreng. Dat die capaciteit wel nodig is. Heeft u dat dan niet zelf gezien of gehoord? 
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De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer VAN GINDEREN: Voorzitter, ik wil niet in herhaling vallen. Het gaat mij juist om de capaciteit en de 

boodschap. Ik verlang juist dat soort boodschappen als die dermate urgent zijn, dan mag ik toch verlangen dat de 

subsidiepartner zelf daarvoor aan de bel trekt. Dat vind ik echt wezenlijk en heel essentieel in deze. Dat is voor mij 

ook een van de belangrijkste redenen samen met het feit rondom de algemene beschouwingen maar ook gezien 

het feit dat wij die signalen niet hebben gekregen om tegen u te zeggen ik ontraad deze motie.  

De VOORZITTER: Nog eentje. Ja. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, Straathoekwerkers en Jongerenwerkers werken samen, ze vullen elkaar 

aan hebben elkaar nodig. Het budget van de Straathoekwerker staat op hoog. Maar u zegt van de 

Jongerenwerkers niet, omdat u vindt dat dat niet nodig is omdat u dat signaal niet heeft gehoord. Nou ik kan u 

zeggen die signalen heb ik wel gehoord en gezien en meegemaakt. Dus dat zegt ook al wat, wij zijn raadsleden, 

oren en ogen van de samenleving. Maar ik heb nog geen argument gehoord van u niet en ook niet van de andere 

partijen die niet willen steunen waarom wat de reden is om niet meer jongerenwerkers in te zetten. Wat is de 

reden? Die heb ik nog niet gehoord.  

De VOORZITTER: Wethouder. 

De heer VAN GINDEREN: Ja. U bent het niet met mij eens. Wij verschillen van mening en dan gaat u op zoek om 

de argumenten boven tafel te krijgen, maar mijn argument om het juist niet  te doen is het feit dat ik geen 

signalen heb gekregen. Die capaciteit lijkt voldoende te zijn. Ik wil u er ook even op wijzen dat door die uitbreiding 

van de Straathoekwerkers gaan wij hier in Roosendaal naar bijna 29 fte op het gebied van jeugdprofessionals. 

Straathoekwerkers zijn ook jeugdprofessionals die hebben een opleiding gevolgd die zijn gecertificeerd die 

kunnen ook zorg verlenen en zeker de Straathoekwerkers die komen ook achter de achterdeur en kunnen daarop 

ook schakelen. 29 fte voor onze gemeente. Ik heb hier altijd aangegeven dat als wij inzetten op die 

jeugdprofessionals, inzetten op die zorg dan gaan wij met die preventie die slag in de jeugdzorg en in de 

jeugdhulp bereiken en daarom ben ik er juist van overtuigd dat deze inzet de combi van veiligheid en 

jeugdprofessionals bij Straathoekwerkers juist gaat helpen. 

De VOORZITTER: De allerlaatste, want het is een herhaling, herhaling, herhaling. Ja, echt waar. Nog een hele korte 

dan stoppen we deze discussie. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, voorzitter, geen herhaling. U had het over 29 fte, de Jongerenwerkers krijgen 3,5 fte. 

Dus vindt dat 3,5 fte op dit moment genoeg is om wat in de subsidieregels staat om een pedagogische visie neer 

te zetten in Roosendaal in alle wijken en dorpen, dat dat genoeg is? 

De VOORZITTER: Wethouder en dan kunt u daarna uw betoog vervolgen. 

De heer VAN GINDEREN: Op dit moment wel.  

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar wethouder Koenraad. 
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Mevrouw KOENRAAD: Dank u wel, voorzitter. Amendement nummer 1 de “Steviger aanpak voor zwerfafval en 

afvaldump”. Het college kan hier goed mee uit de voeten. Wel een wijziging, want in het beslispunt staat dat de 

consequenties verwerkt moeten worden in de Programmabegroting. O dat heeft u al aangegeven. Het tweede 

bolletje met bij “met dien verstande dat” wordt in het tweede bolletje genoemd dat het moet komen uit het 

jaarrekeningsaldo 2018. Wij zouden daar willen zien “algemene reserve”. Want in een jaar dat er geen 

jaarrekeningsaldo is, heb je dan ook geen geld. Dus als u daar “algemene reserve” zet kan het altijd doorgaan. En 

verder gelooft het college dat de combi van inderdaad het plan van aanpak en de mankracht, vrouwkracht dat we 

daarmee goed vooruit komen. Het amendement 2 het “Eenmalige korting op de afvalstoffenheffing”, nou ja dat 

staat sowieso haaks op het gesloten financieringsverhaal, dus daar kan het college nooit ja tegen zeggen. Daarbij 

is het ook niet wenselijk omdat we hebben het er uitgebreid over gehad in de grondstoffen… of in de 

afvalstoffenverordening, de behandeling daarvan en het zou dan bijvoorbeeld over 34.000 gezinnen gaan die een 

tientje terugkrijgen. Dan heb je het toch gauw over 3,5 ton. En ja dan gaat het ook weer naar de mensen die 

sowieso al geen tikken gebruiken wat iemand ook al zei. Ik weet niet precies meer wie. De motie over “Restafval 

van de bouwclubs”. Het college wilde het eerst ontraden omdat wij heel erg een lijn zagen naar het compenseren 

financieel. Ik begrijp dat er een nieuwe versie is en die heb ik gedeeltelijk gezien, waarbij het vooral ook gericht 

wordt om tot een passende oplossing te komen. En in een tweede bolletje schijnt er dan nog iets te gebeuren. 

Maar dat hoor ik dan graag zo. Kijk we hebben een grote opgave met grote doelstellingen en het college vindt dat 

je geen uitzonderingen mag maken, dus duurzaamheid en circulair hergebruik gaat gewoon ook op voor de 

carnaval. En ik zou zeggen tegen de heer Van Gestel draai het maar om en begin met circulair werken en daar het 

gesprek over aangaan dat is geen enkel probleem, dat lijkt me een heel goed idee dus. Maar inderdaad niet 

aansturen op financiële compensatie, dat is niet wat het college voorstelt.  Dan de motie “Breed perspectief 

duurzaamheidsmaatregelen”, dat is motie 8. U krijgt waarschijnlijk morgen een brief vanuit de griffie van de 16 

gemeenten met een overzicht van de besluitvorming over de rest. Zitten ook allerlei raadsledenbijeenkomsten bij. 

Dan heeft u het allemaal nog eventjes overzichtelijk want mijn voorstel, het voorstel van het college zou zijn om 

deze motie aan te houden omdat de werking van deze motie eigenlijk meer ingaat op de energietransitie en de 

warmtetransitie en in de Kadernota heeft het helemaal niet zo heel veel effect. Dus ik wil aan de indieners vragen 

hoe zij daar tegenover staan. Want in principe is het een prima motie en ook een hele bruikbare motie maar wel 

eigenlijk als voorwaarde in een energie- en warmtetransitie. 

De VOORZITTER: Mevrouw Vermeulen. 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja als initiatiefnemer als VVD van deze motie wil ik hier wel 

even kort op reageren. We hebben juist ervoor gekozen om deze bij de Kadernota te doen, omdat in de 

Kadernota het college heeft aangegeven dat wij in 2050 CO2-neutraal willen zijn. Dus vandaar dat wij wel vinden 

dat dit ook echt wel bij de Kadernota hoort. En daarnaast wij zien dat als en-en want het komt er ook op neer dat 

de kaders die wij hiermee stellen dat die heus niet de rest gaan bijten. Dus voor zover dat wij zeggen we willen 

hem graag juist wel aanhouden.  

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, nee integendeel het gaat niet bijten. Ik denk dat het juist een goede aanvulling 

zou zijn in de rest. Maar goed dat is het voorstel van het college dus en u mag natuurlijk doen wat u wilt. Dan 

hebben we de motie 11 “Discriminatie en racisme”, nou dat is natuurlijk een hele ja goede motie inderdaad. We 

kunnen daar echt wel mee uit de voeten. Behalve wel even een puntje, want er staat echt nadrukkelijk diepgaand 

onderzoek, daar moeten we wel een beetje een winstwaarschuwing voor af gaan want als u denkt dat er een 

soort promotie aan zit te komen dan denk ik niet dat dat gaat lukken. Het gaat er natuurlijk vooral over het gevoel 

bij de cijfers. Dus er zijn al veel cijfers, het gevoel bij de cijfers en ja het gaat meer om een vooronderzoek voor 

wat gaan we daar verder mee doen. Het diepgaand is misschien een beetje te diepgaand.  
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De VOORZITTER: Mevrouw El Azzouzi. 

Mevrouw EL AZZOUZI: Doet ie het? Ja. Ja, een diepgaand onderzoek, diepgaand is natuurlijk wel een subjectieve 

term. Wat ik er eigenlijk ook in wil omvatten is dat er ook mensen zijn die natuurlijk geen melding doen of geen 

aangifte doen nadat ze iets hebben meegemaakt omdat ze denken ja goh ze doen er toch niet mee of waarom 

zou ik dat doen. Kunt u die mensen proberen mee te nemen in het onderzoek.  

Mevrouw KOENRAAD: Ja, voorzitter, als u bedoelt zeg maar de verhalen achter de cijfers dat lijkt me een heel 

goed idee om dat in het onderzoek mee te nemen, dus dat kunnen we gewoon doen. Dan de motie 14 de 

“Coöperatieve duurzame energie”. Ja dat sluit eigenlijk heel goed aan bij het klimaatakkoord omdat daar ook 

inderdaad in staat 50% lokale participatie. Het staat ook als zodanig in de uitgangspunten bij de RES die u straks 

gaat zien. Dus deze motie die kan eigenlijk het beleid heel goed ondersteunen, dus ik zou die gewoon, het college 

wil die graag ja, brengt u hem gewoon in stemming. En dan motie 15 de aanvullende ondersteuning voor 

kwetsbare mensen, die moeten we echt ontraden. Er is natuurlijk van alles gebeurd in deze maand, personen 

zonder verzekering die hebben nu gewoon recht op noodzakelijke maar ook niet spoedeisende zorg, dat wordt 

vergoed. De Staatssecretaris die heeft daar 4,8 miljoen voor ter beschikking gesteld. En hij heeft daar ook bij 

gezegd eerst gaan zorgen en daarna pas de administratie, dus daar kunnen we gewoon, dus dat kan gewoon al. 

De VOORZITTER: Mevrouw Bozkurt. 

Mevrouw BOZKURT: Maar heel veel mensen die krijgen heel weinig tandartskosten en fysiotherapiesessies, maar 

die krijgen niet genoeg.  

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, de gemeente heeft de collectieve zorgverzekering dus daar kun je aanspraak op 

maken tot 120% van het minimum inkomen. Dus eigenlijk als jij niet teveel verdient dan kun je gewoon die 

collectieve verzekering krijgen, daar zit een aanvullend pakket in met tandartszorg en alles dus wij doen dat al.  

Mevrouw BOZKURT: Ik denk dat die mensen niet genoeg aandacht krijgen en die mensen die krijgen het gewoon 

niet en die hebben gewoon collectieve arbeids… ja collectieve zorgverzekering van de gemeente, het is een 

goedkopere bij de gemeente daarom komen ze ook bij de gemeente, die mensen komen bij de gemeente omdat 

het goedkoper is. Maar heel veel heb ik net gezegd wordt het niet betaald, die krijgen het gewoon niet vergoed 

moeten ze het zelf betalen. En dat kunnen ze ook niet betalen. En daarom vraag ik ook meer aandacht voor die 

mensen, daarom heb ik ook die motie ingediend. 

De VOORZITTER: Wethouder. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, dat is wel een bekend probleem en dat komt mensen kiezen dan voor de 

goedkoopste zorgverzekering zonder aanvulling omdat zij de gemeenteverzekering, dat lijkt dan meer te kosten 

maar de gemeentelijke verzekering voor die lagere inkomensgroep daar zit een aanvullend pakket in wat heel 

goed is. Dus dat is heel goed onderhandeld, dus dan kunt u de mensen aanraden om de verzekering te nemen de 

collectieve verzekering van de gemeente en dan moeten ze dan wel hun eigen verzekering opzeggen. 

De VOORZITTER: Nog eentje, ja. 
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Mevrouw BOZKURT: Ja maar die mensen die hebben ook die verzekering, maar het wordt gewoon niet betaald, 

het wordt gewoon niet vergoed. Het wordt… Ja. 

Mevrouw KOENRAAD: Voorzitter, als ze de collectieve verzekering hebben van de gemeente, dan wordt het 

vergoed. Dus dan hebben ze een andere verzekering dat kan niet anders. En verder inderdaad het contact met de 

zorgverzekeraar vanuit de gemeente wordt heel veel meer intensief aangehaald en daar gaan we ook wel echt 

effecten van zien en de mensen die daar zeg maar de meest kwetsbare mensen in zijn die zijn ook echt wel in 

beeld bij ons en bij onze partner dus deze motie die kan het college eigenlijk alleen maar ontraden.  

De VOORZITTER: Dan gaan we naar wethouder Raaijmakers. 

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben volgens mij heel snel klaar, want ik heb drie moties 

waar ik volgens mij gewoon positief op kan reageren. Motie 5 “Upgrade speelveldjes Keijenburg – Knipplein”, ja ik 

zeg al dat is gewoon eigenlijk wat wij dagelijks doen samen met inwoners kijken daar waar ze dingen willen. Dit is 

Vitale Wijken en Dorpen, dus dit is ja geen probleem. Ik zou wel punt 3 het is niet alleen bestemmingsreserve 

onderhoud speelgelegenheid. Het hangt er een beetje van af wat er uit hoe zeg je dat, uit het gesprek met de 

inwoners komt.  Want het ook nog we hebben ook gewoon nog een potje Vitale Wijken en Dorpen in de 

exploitatie, dat gebruiken we ook wel eens als er wat andere dingen dan speelgelegenheden zijn of uitkomen en 

daarvoor benutten. Als ik daar een beetje mee mag spelen dan prima binnen de kaders van de gemeenteraad 

uiteindelijk. Motie nummer 10 “Roosendaal linked”… 

De VOORZITTER: Even nog op het vorige punt mevrouw  Vermeulen nog een vraagje.  

Mevrouw RAAIJMAKERS: O sorry… 

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter, ik had in de interruptie naar meneer Van Gestel had ik 

aangegeven hoe die erover denkt om een onderzoek te doen. Kan ik misschien vanuit de portefeuillehouder 

horen hoe zij erover nadenkt of hoe zij erover denkt om dat misschien te gaan doen.  

Mevrouw RAAIJMAKERS: Ja, inwoners kunnen altijd bij ons aankloppen voor dit soort initiatieven en kijk als dat 

nou in heel Roosendaal. De kern van Vitale Wijken en Dorpen is wel burgerparticipatie en dat is ook wel wat hier 

echt moet gelden. Dus inwoners moeten echt meedenken, moet zelf een bijdrage leveren dat is wel de kern van 

dit verhaal dus als ik een onderzoek ga doen dan sla ik de burgerparticipatie dood als u begrijpt wat ik bedoel. Dus 

dat vind ik de omgekeerde wereld. Hier ligt blijkbaar een duidelijke behoefte ik zeg altijd als mensen een behoefte 

hebben dan hebben wij wijkchefs of dan weten ze mij wel te vinden en dan gaan we daarmee kijken wat we 

kunnen, dus ik draai hem altijd wel graag om. Als het gaat over Roosendaal linkedin, “Roosendaal linked” sorry, 

linkedin dat is toch een beetje sorry, ja prima. Ik ben, het is wel een hele, u heeft een breed perspectief en dat is 

ook wel dat ik denk er zijn zoals meneer Yap ook aangaf Nextdoor, we hebben ook buurtkracht, dus het vraagt 

wel even een behoorlijk onderzoek en ook even duidelijke afkadering wat wel, wat niet. En om dan voor de 

Programmabegroting binnen nu en twee maanden met een voorstel te komen vind ik erg ambitieus. Dus als u mij 

tot Q…  Ja begin volgend jaar wil geven dan zou ik daar wel bij gebaat zijn, want dan denk ik dat we ook een goed 

voorstel kunnen hebben. Ik denk binnen twee maanden wordt het een ja ik zou bijna zeggen een afraffelvoorstel 

en dat doet geen recht aan de motie. Dus dat is mijn voorstel. Ja over die integrale motie nummer 12 “Integraal 

dierenwelzijnsbeleid”, volgens mij heb ik daar tijdens de Commissies al meer dan voldoende over gezegd en ik zie 

dat u de datum heeft aangepast. Dus dan ben ik helemaal blij. 
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De VOORZITTER: Oké. Ik zal tenslotte nog een motie doen en dat is motie nummer 3 over “Campagne brandveilig 

leven in Roosendaal”. Ja, dat was aanvankelijk een project eenmalig van de Veiligheidsregio Midden-West-

Brabant die toen dat heeft uitgezegd, dus Roosendaal deed uiteraard ook mee. Ik moet zeggen dat tijdens dat 

project ja de belangstelling matig was om daarin mee te doen. Dat hebben we ook teruggekoppeld gekregen van 

de Veiligheidsregio. En ik zou willen voorstellen deze motie, ik zal hem niet ontraden want dat is veel te zwaar 

want ik snap de goede intenties. U zou hem kunnen aanhouden. Waarom? Omdat we binnenkort de pop-up 

store, ik kijk ook even naar de heer Raijmaekers, de pop-up store openen in september gaat dat gebeuren. Daar 

richten wij ook ja gesimuleerd een kamer in met van alles en nog wat er kan gebeuren en waardoor 

onoplettendheid er brand kan ontstaan. Ik zou menen als een soort tevens een soort follow-up op dat initiatief 

van de Veiligheidsregio dat we eens even kijken in die pop-up store op het specifieke punt wat u noemt want ik 

het deed mij sympathie om eens te kijken of we daar niet zeg maar kunnen tegemoetkomen aan wat u bedoelt in 

het dictum. Dus u zou de motie kunnen aanhouden, kijken hoe die pop-up store werkt. Blijkt dat toch niet of 

anders uit te pakken dan kunt u hem altijd weer reactiveren want dan is hij in elk geval wel ingediend, hij is 

aangehouden, om dan alsnog maatwerk te leveren op het aspect van brandveilig leven.  

De VOORZITTER: Dan zijn wij aan het eind van de eerste termijn van de zijde van het college. Er waren al 

meerdere vragen aan mij gesteld voor een schorsing. Ik denk dat dat goed is. Als ik zeg een kwartier, is dat…? Dat 

is mooi. Dan gaan wij 20.55 uur voort.  

De VOORZITTER schorst de vergadering. 

De VOORZITTER heft de schorsing op en hervat de vergadering. 

De VOORZITTER: Dames en heren, bent u zover? Dames en heren, bent u zover. Wil het echtpaar ook komen? 

Dames en heren, wij gaan door met de vergadering en dan gaan we met de tweede termijn en dan hoor ik wel in 

het afpellen van de fracties of u gebruik maakt van de tweede termijn en of u dan ook wilt aangeven wat dan 

eventuele wijzigingen zijn naar aanleiding van de schorsing van zojuist in de reeds ingediende moties en 

amendementen. Ik begin en ik kijk naar de fractie van de Roosendaalse Lijst, de heer De Regt tweede termijn? 

heel kort. Ja. En als er iets gewijzigd is dan horen we het graag. Ja. Ga uw gang. 

De heer DE REGT: Dank u wel, voorzitter. Ik hou het inderdaad erg kort. Wat betreft ons eigen amendement wat 

unaniem is ingediend daar wijzig ik het woordje “jaarrekeningsaldo” in “algemene reserve” op verzoek van de 

wethouder.  

De VOORZITTER: Dat was amendement nummer 1. 

De heer DE REGT: Ja.  

De VOORZITTER: Dus in de tweede bullet met dien verstande dat hiertoe voor de jaren 2020, 2021, 2022 een 

bedrag van 75.000 euro per jaar wordt onttrokken uit de algemene reserve.  

De heer DE REGT: Ja. 
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De VOORZITTER: Zo wordt die nu, ja oké.  

De heer DE REGT: Onder een aantal moties daar stonden wij nog niet onder. Waar we onder staan dat is duidelijk 

daar stemmen we voor. Even een reactie op een paar gevallen waaraan we eerst nog even twijfelden. Het 

voorstel van de bouwclubs is nu zodanig gewijzigd heb ik begrepen dat we daarmee in kunnen stemmen. Sterker 

nog daar kunnen we denk ik onder gaan staan begreep ik van collega Goossens. Dus dat is gewijzigd en die gaan 

wij steunen. De motie van D66 “Coöperatieve duurzame energie” gaan we na de toelichting van de wethouder 

ook steunen en daar willen we ook graag onder gaan staan. En dan de “Borging nostalgische kermis” ook dat is 

een motie die we kunnen waarderen en daar willen we ook nog graag onder staan als dat kan anders gaan we 

hem in ieder geval gewoon steunen. En de rest zal blijken uit ons stemgedrag, maar waar we niet onder staan 

zullen we wellicht ook niet steunen. 

De VOORZITTER: Ja, oké dus we hebben nu dus een gewijzigd amendement nummer 1 en die wijziging zit in de 

tekst zoals bij bullet twee zojuist is gedeeld met u. 

De heer DE REGT: Ja, voorzitter, ik wil graag afsluiten door jullie ook allemaal een hele fijne vakantie toe te 

wensen en het was… 

De VOORZITTER: Ja, maar dat doen we straks wel na de sluiting beneden.  

De heer DE REGT: Het was in ieder geval een fijne samenwerking in deze Kadernota en dat wil ik nog even 

benadrukken. 

De VOORZITTER: Ja, ja, ja, dat snap maar als we allemaal prettige vakantie gaan wensen dan wordt het ook wel 

23.00 uur in de raadsvergadering bedoel ik. De fractie van de VLP, de heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, wij werken nog even door. De motie “Campagne brandveilig leven 

Roosendaal” ja voorzitter wij zijn erg blij en content met uw opstelling ten opzichte van de motie. Wij zullen uw 

advies dan in deze dus ook volgen. We houden hem aan. Daarbij merk ik ook op we hebben eens een keer ons 

goed laten informeren door de brandweer en het risico dat oudere mensen heden ten dage die langer thuis 

moeten wonen blootgesteld aan brand groter is dan dat ze blootgesteld worden aan het risico van bijvoorbeeld 

een woninginbraak. En dat voorzitter, is voor de toekomst een grote uitdaging. Dus fijn dat u daar in ieder geval 

met de pop-up store gehoor aan wilt geven. Die houden we aan. 

De VOORZITTER: Dus motie nummer 3 wordt aangehouden. Daar gaan we dus niet over stemmen, wordt 

aangehouden. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter wij hadden gehoopt dat uw college de heer Theunis net zo enthousiast was over 

het sprookjeshuisje, zodat we die ook konden aanhouden of dat die misschien wel helemaal overbodig was. Maar 

daar zijn we niet van overtuigd. Maar we houden hem aan om in ieder geval de vinger aan de pols te kunnen 

houden en we verzoeken natuurlijk wel aan u om ons eventjes af en toe een berichtje te sturen hoe het ermee 

staat. En als u hulp nodig heeft wij kunnen schilderen. 
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De VOORZITTER: Motie nummer 6 wordt aangehouden, noteert u dat allemaal. Even nog even bij de les dat u 

straks goed stemt anders krijgt u daar spijt van. Ja. 

De heer VAN GESTEL: Ja, voorzitter, dank u wel. De “Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen”. Voorzitter 

die kunnen we dus laten staan met dank voor de beantwoording door het college. Dat geldt hetzelfde voor het 

“Upgraden speelveldje Keijenburg” met dien verstande voelt u zich inderdaad vrij wethouder dat u dat zo 

interpreteert. Dan hebben we nog een afvalstoffenheffing laten we ook staan, voorzitter. Dan hebben we nog een 

drietal die gewijzigd zijn en wellicht kunnen ze gewoon rondgedeeld worden om wat tijd te besparen. En u wenst 

altijd natuurlijk even dat te resumeren, wellicht dat dan wel de tijd kan stoppen want ik heb nog wel iets anders 

zometeen nog voorzitter, anders is die drie minuten zo op en dat is ook weer zonde. 

De VOORZITTER: Ja, maar kunt u nu toch niet doorpraten terwijl… 

De heer VAN GESTEL: Ja, dat kan ik, doorpraten voorzitter. De nieuwe versies van de moties worden uitgedeeld… 

De VOORZITTER: Daar komen we zo op terug. Ja. 

De heer VAN GESTEL: Ja, dat is goed, dank u wel mevrouw van de griffie. Voorzitter, de motie “Ondersteuning 

voor kwetsbare mensen van de fractie Burger Belangen Roosendaal” daarvoor willen we wel het college nog een 

lichte oproep doen. Ik hoop dat mevrouw Koenraad die ook dan ter harte neemt. Bij de  aanvullende 

ondersteunende motie, voorzitter, ja er is weinig attentie maar ja die klok loopt iedere keer door, voorzitter. Ja, 

dat wordt een beetje lastig nu. Oké, dank u wel, voorzitter. De kwetsbare mensen en ik denk dat in essentie dat 

de doelstelling is dat daar waar u zegt het de zorgverzekering is riant maar daar waar die tekortkomt kan een 

knelpunt zitten wat evident opgelost kan worden waar misschien al middelen voor zijn. En dat toont ook aan dat 

u legt het daarstraks uit aan mevrouw Bozkurt van Burger Belangen maar u moet het niet aan ons uitleggen als 

gemeenteraad, dat is misschien ook wel de oproep van attentie van die motie leg het ook uit aan die mensen en 

zorg dat zij de toegang weten waarop zij een beroep kunnen doen op die aanvullende voorzieningen. En als we 

hem zo kunnen interpreteren denk ik dat we een veel positiever uitgangspunt hebben om daar dan toch aandacht 

voor te vragen, want dat is het signaal, voorzitter. Dan, voorzitter, geen plan geen geld. Ja, moet u luisteren de 

hele gewaardeerde heer Verbraak die in de vorige periode wethouder Economische Zaken was voorzitter, die zei 

letterlijk aan dit katheder ik heb een geweldig, fantastisch, superlatieven kwamen tekort Economisch Actieplan en 

toen zei meneer de voorzitter mijn gewaardeerde collega de heer De Regt geen plan meneer Verbraak is geen 

geld. Ja en daar stonden wij toen vierkant achter, dat adagio steunen wij nog steeds. Dus, voorzitter op het 

moment dat het college toezegt dat alles altijd wat er in die Kadernota staat in de vorm van een raadsvoorstel c.q. 

een raadsmededeling naar de raad komt dan zijn we genegen om te zeggen dat vertrouwen hebben we. Daar 

kunnen we mee instemmen. Als het college zegt het kan mogelijkerwijs ook zo zijn dat we gewoon ergens 

uitvoering aan geven en dat u daar niets van hoort ja dan voorzitter stellen wij in ieder geval in de waagschaal dat 

wij niet voor die Kadernota kunnen stemmen, want geen plan geen geld is voor ons echt wel heel belangrijk en 

kaderstellend. En dat hebben we de afgelopen acht jaar gedaan en daar mag u ons de komende jaren ook aan 

houden. Dan, voorzitter, zijn er drie moties fysiek gewijzigd die heeft u inmiddels allemaal op uw tafel liggen. 

De VOORZITTER: Ja, is dat zo. Ik heb maar een motie gekregen.  

De heer VAN GESTEL: Eén? 
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De VOORZITTER: En er moeten er nog twee komen. 

De heer VAN GESTEL: Moeten er nog twee komen mevrouw de griffier? Dat is mogelijkheid invoeren scanauto 

parkeerbeheer, kort parkeren stimuleren en die zijn allebei toegevoegd met het verzoek van de wethouder om 

daaraan aan te vullen het Parkeeruitvoeringsplan en daarmee was het voor het college in ieder geval akkoord om 

daarmee te kunnen instemmen. Dus dan vragen wij natuurlijk als VLP ook uw instemming. En de heer De Regt als 

die nog even hier wil blijven, bij het kort parkeren stimuleren staat u nog niet onder. Maar we hopen dan 

natuurlijk wel dat u daar wel mee meegaat.  Dat uw woorden van zojuist dat we dan misschien niet meegaan toch 

ijdel lijken. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Maar even dat we het allemaal even blijven volgen. Dat wordt dus een gewijzigde, die gewijzigde 

motie 4 is rondgedeeld. Dat is dat “Restafval bouwclubs carnaval”. 

De heer VAN GESTEL: Die wil ik laatste even toelichten, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, maar even… 

De heer VAN GSTEL: Ja. 

De VOORZITTER: En nu wijzigt u de motie nummer 1 en 2 met dat verhaal over de PUP… 

De heer VAN GESTEL: Ja, die krijgt u zo meteen. 

De VOORZITTER: Die PUP… 

De heer VAN GESTEL: Die worden uitgeprint. 

De VOORZITTER: Die worden… nee, nee, nee die worden dus niet uitgedeeld. 

De heer VAN GESTEL: Online, die worden, die zijn online… 

De VOORZITTER: Ja, kijk, maar dat online is ook voor thuis… 

De heer VAN GESTEL: Dus die worden zo uitgedeeld, goed zo… 

De VOORZITTER: Is verschrikkelijk. Ja, maar waar zit de wijziging in. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, de wijziging zit in dat in motie kort parkeren stimuleren wordt toegevoegd aan 

de zin, aan de slotfase “en dat mee te nemen…” wordt “en dat mee te nemen in dat parkeeruitvoeringsplan” te  

ontmoedigen, sorry. En dat mee te nemen in het Parkeeruitvoeringsplan. Ik heb hier de goede versie. 
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De VOORZITTER: O ja dat is het dictum onder 1 “verzoekt het college om” nou dan ga ik eventjes vader leest voor 

uit andermans werk. 

De heer VAN GESTEL: Ja. 

De VOORZITTER: Dan wordt het dictum nu “samen met de binnenstadondernemers zowel de ondernemers in de 

aanloopstraten als de ondernemers in het kernwinkelgebied de mogelijkheid en wenselijkheid te inventariseren 

om kort parkeren te stimuleren en lang parkeren te ontmoedigen en dat mee te nemen in het 

Parkeeruitvoeringsplan”. Dat is nu het dictum van de gewijzigde motie nummer 2. En heeft u ook zoiets voor 

motie nummer 1. Motie nummer 1 over die scanauto. Dan is ook weer het dictum verzoekt het college om en dan 

moet u even gaan naar 2 en dan wordt het zinnetje in de gewijzigde motie nummer 1 bij een positief resultaat van 

bevindingen een uitvoeringsplan op te stellen en deze te verwerken in het Parkeeruitvoeringsplan. Ja, u heeft 

hem allemaal? Dan is dat de gewijzigde motie nummer 1.  

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja hoor, graag gedaan. 

De heer VAN GESTEL: De laatste motie het staat u vrij die ook volledig voor te lezen, want die is bijna volledig 

aangepast.  

De VOORZITTER: Dat is motie nummer? 

De heer VAN GESTEL: Motie 4. 

De VOORZITTER: Over die carnavalsclubs. 

De heer VAN GESTEL: Bouwclubs. Ja. 

De VOORZITTER: Bouwclubs. Ja. En die is rondgedeeld. 

De heer VAN GESTEL: Die is rondgedeeld, voorzitter. Wilt u de honneurs waarnemen of zal ik dat doen. 

De VOORZITTER: Als u zich gedraagt dan doet u het maar. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. Altijd. De motie is nu omgedoopt tot motie “Circulaire bouwclubs 

carnaval”. Bij de overwegingen hebben wij toegevoegd dat de bouwclubs bij voorkeur gaan bouwen op een wijze 

waarbij de wagens goed gescheiden afgebroken kunnen worden. Bij het van mening zijnde dat staat advisering in 

duurzaam bouwen kan helpen. En verzoekt het college twee dictums zijn erop aangepast om met Saver, Stichting 

Carbot en de bouwclubs in de dorpen in overleg te treden teneinde tot een passende oplossing te komen met een 

tijdspad van drie jaar. Om te onderzoeken, bullet twee voorzitter, of er bij andere verenigingen die  restafval 
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hebben dezelfde behoefte bestaat. Gaat over tot de orde van de vergadering, heel belangrijk is mede-ingediend 

door VLP, ChristenUnie, D66, Roosendaalse Lijst. 

De VOORZITTER: Ja, dat is dus de gewijzigde motie nummer 4, die tekst die klopt en de titel is nu in plaats van 

“Restafval bouwclubs carnaval” is die nu geworden “Circulaire bouwclubs carnaval”. Right. 

De heer VAN GESTEL: Voorzitter, dat is juist. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 4 en daar gaan we over stemmen zo meteen. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Heel graag gedaan. 

De heer VAN GESTEL: Dan laat ik hierbij in tweede termijn zonder nog niet even op te merken dat wij nog een 

amendement mede zouden willen ondertekenen, dat zal de heer Yap zo toelichten dat is het amendement waar 

geen plan geen geld is samengevat. Tot zover, voorzitter. 

De VOORZITTER: Ja, uitstekend. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de fractie van de VVD. Behoefte aan een tweede 

termijn? Ja, mevrouw Vermeulen.  

Mevrouw VERMEULEN: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja ik kan het kort houden wij hebben gehoord wat de eerste 

termijn is van de portefeuillehouder als het gaat over de storting in het Innovatiefonds. Wij hebben ook vanuit 

andere fracties toen geen bezwaar gehoord, dus wij gaan ervan uit dat het gewoon akkoord is dat wij namelijk 

een kleine wijziging gaan doen aan het dictum. En dat wil ik graag voorlezen.  

De VOORZITTER: En dat is motie nummer? 

Mevrouw VERMEULEN: 8. 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

Mevrouw VERMEULEN: Als ik het goed heb ik doe het uit m’n hoofd, voorzitter. 9 excuus.  

De VOORZITTER: Motie nummer 9 over het Innovatiefonds. Ja. 

Mevrouw VERMEULEN: Het gaat over bullet 2. Draagt het college op het gaat als volgt “uit het saldo van de 

jaarrekening 2018 1 miljoen te storten in het Innovatiefonds als structurele voeding van het Innovatiefonds op te 

nemen jaarlijks 50% van het positief jaarrekeningsaldo op resultaatbestemming”. Na. 
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De VOORZITTER: Ja, na resultaatbestemming. Dat is dus het gewijzigde dictum. Dan is dat de gewijzigde motie 

nummer 9 die onderdeel is van de beraadslaging verder. Dank u wel. Ik kijk naar de fractie van het CDA, de heer 

Breedveld. Geen behoefte. GroenLinks-fractie de heer Villeé tweede termijn? Ja. 

De heer VILLEÉ: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het belangrijk is om alleen even de amendementen en 

moties langs te gaan die wij wel ondersteunen. De anderen laat ik even zitten. Degene die wij sowieso 

ondersteunen was al bekend amendement “Stevige aanpak zwerfafval en afvaldump”. Wij stemmen ook mee in 

de “Borging nostalgische kermis”. De verandering parkeerplan bij de motie “Scanauto parkeerbeheer” daar gaan 

we mee akkoord, dus daar blijven we ook bij in. Motie “Restaval bouwclubs carnaval circulair”, deze veranderde 

motie zullen wij ook ondersteunen. Dan motie “Upgrade speelveldjes Keijenburg– Knipburg” en even kijken die 

niet en die ook niet, motie “Storting Innovatiefonds” de veranderde versie gaan we ook mee akkoord. En motie 

“Roosendaal linked” die ondersteunen wij ook. Dan even nog een bijkomende zaak bij onze motie “Discriminatie 

en racisme” zoals die nu ook uitgelegd wordt is ook CDA medeondertekenaar geworden. Even kijken de andere 

motie daar mag de creatieve hotspot, daar gaat de PvdA nog wat over zeggen denk ik. En daar blijven we ook in. 

Motie “Coöperatieve duurzame energie” steunen wij ook en dat waren ze vooralsnog voor ons. Dank u wel 

De VOORZITTER: Ja, dank u wel. Dan ga ik naar de fractie van de SP. Behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw 

Heessels? Ja? Ga uw gang. 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. De uitleg van de wethouder dat er geen risico is onderschrijven wij 

niet. De huidige risico’s tot nu toe zijn goed ondervangen… dat de huidige risico’s tot nu toe goed zijn 

ondervangen is mooi. Dat u dit onder de aandacht wilt brengen als een behaald streven is van goed bestuur is 

begrijpelijk. Dat de risico’s die landelijk worden aangegeven voor het komende jaar niet worden erkend door de 

wethouder betreuren wij. De wethouder zegt toe dat aan de vraag naar zorg zal worden voldaan. Maar begrijp ik 

het goed dat de wethouder zegt dat het uit bestaande middelen gehaald moet worden en dit dus bezuiniging 

betekent. De eigen bijdrage van maximaal 17,50 per vier weken is pas per 1 juli ingegaan. En een aanzuigende 

werking wordt landelijk verwacht en is dus een risico. Hoe gaat u dan garanderen dat toch aan de  vraag kan 

worden voldaan. Onze vraag is daarom wat het probleem is om risicoreserve Sociaal Domein nog een jaar 

behouden, zodat dan nog beter inzichtelijk is wat de eigen bijdrage Wmo voor effect heeft gehad op de zorgvraag 

en de daarbij behorende kosten. Het doorvoeren van het amendement “Behoudt risicoreserve Sociaal Domein” 

vindt de SP doorslaggevend voor het goedkeuren van de Kadernota. Alle amendementen en moties ingediend 

door PvdA, D66, Burger Belangen Roosendaal, ChristenUnie en Wezenbeek zullen wij mee indienen of steunen. 

Wat betreft geen plan geen geld sluiten wij ons aan bij de mening van de VLP. Tot zover. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Yap tweede termijn?  

De heer YAP: Ja, voorzitter na de vele tijd die we als raadsleden aan deze dossiers hebben besteed de jaarstukken, 

Voorjaarsbrief en de Kadernota lijkt het onder de streep toch een soepele avond te worden voor het college. Het 

college geeft aan, ze zijn nu ook druk, geeft aan van zwak wat dingen af dan kunnen we er wel mee leven. 

Bijvoorbeeld kom maar terug in het Parkeeruitvoeringsplan heet dat denk ik, of we nemen het mee bij de 

regionale energiestrategie. Dus ja nogmaals soepele avond voor het college. Ja de term dienend en volgend 

gebruikt door een van de toch nog wat verse wethouders mevrouw Raaijmakers spreekt ons aan. En als we dan 

de beantwoording zien van het college op de door ons ingediende amendementen door toch wel twee van de wat 

langer zittende wethouders dan stemt dat toch ons wat teleur zeker ook dat die beide portefeuillehouder, beide 

wethouders het Bestuursakkoord nog vorig jaar hebben ondertekend waarin ze ook aangeven we willen de raad 

ook goed faciliteren. We betrekken ze vroegtijdig erbij, komen tot duidelijke plannen en vervolgens 
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besluitvorming in de gemeenteraad. Nou, voorzitter, vanavond weer een treffend voorbeeld op volgens mij een 

paar simpele vragen in een interruptie kan men geen duidelijkheid geven. Voorzitter, dat stemt ons dan wel een 

beetje treurig als het gaat om transparantie, openheid en nogmaals om als gemeenteraad optimaal te kunnen 

faciliteren. En het moge duidelijk zijn wij moeten kijk wat het college doet prima, maar volgens mij moeten wij 

vooral naar ons zelf kijken als gemeenteraad om daarin onszelf serieus te nemen. Als wij uren steggelen over 

3.000 euro kerstsubsidie voor Heerle prima maar hier gaat het om miljoenen, hier gaat het om specifiek een 

aantal voorstellen die vragen om een 15 miljoen investering gemeenschapsgeld, een snelfietsroute, 

mobiliteitsvraagstukken waar toch echt wel wat bij komt kijken als de aanpak van de Roselaargarage en 

omgeving, sociale basisinfrastructuur 5 ton investeringen, ja dan vraagt dat denk ik om een serieuze rol van de 

gemeenteraad. Treffend was ook als het gaat om buurthuizen want dat zal ook in dat onderdeeltje een 

ingekomen brief van een oud-bestuurder van een buurthuis afgelopen week die ook duidelijk aangaf ja jongens 

kom op u heeft al onderzoek op onderzoek gedaan hak nou eens knopen door. En nu gaat men blijkbaar weer 

eerst een onderzoek doen om vervolgens in 2000 zoveel geld weer opnieuw te gaan verdelen wat ze nu al kunnen 

aangeven. Terwijl juist het vorige college nog aangaf als er extra geld naar de buurthuizen moet dan krijgt u een 

raadsvoorstel. En dan snap ik het college niet door te duiken en aan te geven van ja goh hier moeten we het mee 

doen. Maar let op het raadsvoorstel specifiek over de Kadernota zegt gewoon simpelweg we verwerken de 

consequenties in de Programmabegroting met daarbij de behorende begrotingswijzigingen. Wij zeggen wij willen 

het niet kwijt, maar wij willen even parkeren kom met een raadsvoorstel terug naar de gemeenteraad zoals het 

hoort. Want dan hebben we ook gewoon de mogelijkheid tot  een deugdelijke inspraak, deugdelijke cyclus, brede 

discussie in de Commissie waar nodig. En misschien gaat dat heel soepel en is het uiteindelijk een hamerstuk als 

het gaat om een snelfietsroute, dan zij het zo. Maar dan hebben we wel de koninklijke weg doorlopen zoals die 

hoort, zoals we met elkaar ook in de gemeenteraad hier hebben afgesproken. Voorzitter, wat dat betreft 

handhaven we ons amendement nummer 4 “Geen plan, geen geld” noemen we dat maar, dat 

verzamelamendement. Die losse amendementen die gaan we niet indienen, die trekken we terug want we 

hebben nog niet gezien dat daar separaat een meerderheid voor is te vinden. Maar we doen nogmaals die 

dringende oproep aan de gehele gemeenteraad om serieus je eigen rol op te pakken. 

De VOORZITTER: Amendementen 5 over mobiliteit, 6 snelfietsroute F58, 7 Ster van Roosendaal en 8 versterken 

sociale basis infrastructuur zijn ingetrokken. 

De heer YAP: Voorzitter, motie 13 de “Creatieve hotspot op Stadsoevers” passen we iets aan. We geven daaraan 

aan dat we het college verzoeken in het oostelijk gedeelte van Stadsoevers een experimentele omgeving voor 

urban sports en cultuur en eveneens alternatieve bouwwijzen die een zelfvoorzienend karakter hebben zoals Tiny 

houses te creëren en dus mogelijk te maken. Eendachtig met de uitspraken van de portefeuillehouder op dat 

terrein. De motie wordt nu rondgedeeld. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie 13 wordt nu uitgereikt en die maakt dus onderdeel uit van de 

besluitvorming straks. 

De heer YAP: Ja, voorzitter, uiteraard sluit de PvdA-fractie positief af. Roosendaal is de komende jaren weer 

verzekerd van een nostalgische kermis in april rond de paasdagen, prachtig natuurlijk. Dat versterkt ook het 

college uitgangspunt van een aantrekkelijk Roosendaal. Dus die steun daarvoor vanuit het college, het 

amendement is nog niet aangenomen maar de steun vanuit het college kunnen we in ieder geval waarderen, dat 

is hartstikke mooi. Voorzitter, ter afwezig zullen we natuurlijk afwachten hoe de gemeenteraad omgaat met ons 

amendement ten aanzien van de Kadernota, de jaarstukken en de Voorjaarsbrief dat is voor ons in ieder geval 

akkoord.  
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De VOORZITTER: Ik kijk even naar D66. Ja, de heer Emmen wil gebruik maken van de tweede termijn. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. Waar de PvdA afsloot met een positieve noot zal ik beginnen met een 

positieve noot. Dank aan wethouder Koenraad voor haar positieve antwoord op onze motie, de motie 

“Coöperatieve duurzame energie”. Perfect passen in het klimaatakkoord, in lijn met gemeentelijke duurzame 

ambities daar gingen we voor. Dank ook aan de nieuwe ondertekenaars naast de heer Yap en mevrouw 

Suijkerbuijk nu ook de heer Villeé namens GroenLinks en de heer Goossens namens de Roosendaalse Lijst, 

waarvoor dank. Wat betreft de initiatieven van andere partijen willen we nog enkele punten noemen. Het 

amendement van de PvdA is voor ons echt een wezenlijk punt. Wethouder Theunis gaf aan dat er waarschijnlijk 

wel raadsvoorstellen of raadsmededelingen te verwachten zijn, dat klonk hoopvol en dat zou voor ons in principe 

afdoende zijn. Maar de portefeuillehouder Mobiliteit heeft helaas geen concrete toezeggingen willen doen. Dat is 

jammer en schaadt ons verder uitstekende vertrouwen. Want de plannen moeten toch gemaakt worden, dan is 

een raadsmededeling of een raadsvoorstel niets meer dan het volgen van de standaardprocedure waar inwoners 

en raad op rekenen. Een kleine moeite ook. Iets dat eenvoudig toe te zeggen is. Maar als concrete toezeggingen 

van de betreffende portefeuillehouders dat het normale proces gevolgd zou worden uitblijven wordt het 

amenderen van het moedervoorstel voor ons wel erg belangrijk, ondanks ons oprechte enthousiasme voor de 

verdere inhoud van deze Kadernota. We hopen oprecht dat deze toezeggingen alsnog kunnen komen en onze 

zorgen weggenomen kunnen worden. Tot slot, afsluitend wij zijn nu ook medeondertekenaar van de VLP-motie 

“Circulaire bouwclubs carnaval”, dank aan de VLP maar ook de Roosendaalse Lijst voor de goede samenwerking 

bij het aanpassen van deze motie. Dank u wel, voorzitter. 

De VOORZITTER: Dank u wel, meneer Emmen. Ik kijk naar de fractie van Burger Belangen Roosendaal. Geen 

tweede termijn. Fractie van de ChristenUnie, mevrouw Suijkerbuijk. 

Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, amendement Jongerenwerkers we gaan zo stemmen en ik 

hoop nog steeds dat de coalitiepartijen doen wat ze beloofd hebben volgens de stemwijzer. Want ik heb, nee ik 

hoor gezucht, maar dat is wel een feit dat dat er gewoon in staat. En soms doen de feiten en de waarheden pijn. 

Ja. Want ik heb werkelijk geen een van de waarheden, ja, ja, want ik heb werkelijk geen een van de partijen 

gehoord over dit amendement. Geen enkel argument waarom niet. En het argument dat de wethouder geen 

verzoek heeft gehad van enige jongerenwerkersorganisatie in Roosendaal dat mag niet het argument zijn. 

Daarom gaat hij ook voorbij aan de waarde van inspraak van bijeenkomsten als “samen bepalen we de kaders” en 

van ons als raadsleden die ons werk proberen te doen. We brengen dingen in die we zien en horen naar deze 

raadszaal en wij pakken signalen op en brengen het in. Dat doen we. Dat hebben we ook gedaan met onze 

partijprogramma’s en met hetgeen we hebben beloofd in de stemwijzer. Blijkbaar was dat niet voor niets een van 

de stellingen. En nu is het daarom, dat is ook een signaal voor de wethouder. Voorzitter, ik adviseer collega 

raadsleden om een paar keer mee te lopen en te ervaren hoe het is om te werken aan een pedagogische visie in 

Roosendaal. Dan wil ik toch even graag benoemen welke moties en amendementen die ChristenUnie mede 

indient, dat is al grotendeels gedaan. De motie van Burger Belangen Roosendaal dienen we heel graag mede in. 

Goed om de groep kwetsbare mensen in kaart te brengen en dat bekeken wordt hoe deze groep extra 

ondersteund kan worden. De motie van GroenLinks over antidiscriminatie en dierenwelzijnsbeleid die dienen we 

heel graag mede in. We hebben het er eerder over gehad over het welzijn van bijvoorbeeld grazende schapen 

onder de zonnepanelen. En het amendement van de PvdA over de “Nostalgische kermis” daar staan wij helemaal 

achter. Blij dat het weer plaats mag vinden. Het amendement van de SP over het “Behoud van de risicoreserve 

Sociaal Domein” dienen we ook heel graag mede in en van D66 “Coöperatieve duurzame energie”. De motie van 

de VVD ook een hele goede over besparende maatregelen in het kader van de CO-2 reductie dat dat ook buiten 

Roosendaal mag plaatsvinden. En de motie van de Roosendaalse Lijst over de aanpak van zwerfafval door de 

extra boa’s die dienen we graag mee in. Dat staat in ons partijprogramma dat de aanpak van zwerfafval voor de 



51 
 

ChristenUnie een prioriteit is dus we gaan het zeker mede-indienen. De moties van de VLP over het onderhoud 

van het sprookjeshuis, de upgrade van de speelveldjes, over de bekendheid brandveilig leven Roosendaal en de 

motie over de compensatie stortkosten restafval bouwclubs carnaval ook al vier ik zelf geen carnaval maar het is 

wel een mooie motie daar staan we helemaal achter en dienen we ook graag mede in. En verder willen we ook 

graag steun geven aan twee andere moties van de VLP over parkeerbeheer over het parkeren met de scanauto en 

het kort parkeren te stimuleren die steunen we ook graag. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Dan tenslotte de heer Wezenbeek. Tweede termijn? Ja? Ga uw gang. 

De heer WEZENBEEK: Dank u wel, voorzitter. Ik zal me beperken ook maar tot die amendementen en ook moties 

waar wij niet onder staan, dus het zal kort zijn. Dank trouwens het college ook al voor de antwoorden natuurlijk, 

die wij zullen steunen daar wilde ik naartoe gaan. Dat betekent de motie, amendement “Borging nostalgische 

kermis” zullen wij ook steunen waar wij niet onder staan. En het amendement “Meer capaciteit functie 

Jongerenwerkers” zullen wij ook steunen, amendementen waar wij niet onder staan. De moties zal ik ook even 

snel doorlopen waar wij niet in voorkomen dat is de motie “Invoering scanauto parkeerbeheer” zullen wij mee 

steunen, de hand opsteken dus. Ook “Kort parkeren stimuleren” zullen wij mee steunen. Dan komt er nog een en 

dat is “Restafval bouwclubs” zullen wij ook steunen, natuurlijk als oud-voorzitter van de stichting Carbot. En dan 

komen er wat… ook staan wij onder, Keijenburg steunen wij natuurlijk ook daar staan we zelf onder. Dan de 

“Vrijstelling diverse ontheffingen evenementen” zullen wij natuurlijk ook steunen, staan we niet onder maar we 

steunen natuurlijk wel. Duurzaamheid staan we bij, daar staan we ook bij. En dan even kijken wat we nog meer 

hebben, “Roosendaal Linked” daar gaan we ook mee steunen, gaan we mee voorstemmen. Ook de “Discriminatie 

en racisme” gaan we ook steunen. “Integraal dierenwelzijn” ook. “Hotspots Stadsoevers” zullen we ook steunen. 

Die niet, nee. En dan daar staan we ook weer onder nummer 15 en dan 16 ik weet niet of het nog kan om die 

motie een andere naam te geven voorzitter, “Opbrengst toeristenbelasting voor toerisme in Roosendaal, logisch 

toch”. Vind ik wel een leuke naam, eigenlijk ja. Logica of redeneerkunst is de wetenschap die zich bezighoudt met 

de formele regels van het redeneren. Als je nou leest want meneer Lok zei net tegen mij van moet je je eigen 

motie maar eens goed doorlezen. Als je nou logisch leest dan zie je dat er staat dat we 297.000 euro 

toeristenbelasting binnenhalen. Ik vraag niet op 297.000 euro in dat fonds te storten of in ieder geval te zorgen 

dat dat weer terugkomt bij de toeristen of bij de horecaondernemers of bij de winkeliers, nee ik vraag om één 

ton. Ik kan het niet logischer uitleggen dat ik zelf erg logisch vind. En ik probeer toch meneer Lok nog te 

overtuigen en nog meerdere mensen hier in de raad natuurlijk om te vinden dat die logica van mij die 

redeneerkunst om jullie over te halen, alsjeblieft steun nou die logische volgorde van mij. Ik reken toch zeker… 

De VOORZITTER: Meneer Wezenbeek u heeft een vraag nu. 

De heer VERSTRATEN: Ja, ja ik wil het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch want het is echt een logische 

interruptie. Het is niet vervelend bedoeld ik zeg het net als maandag. Wij zijn best goed in het schuiven met 

potjes dat is prima. Maar die toeristenbelasting bij het citymarketingbureau… Zullen we nou eerst gewoon eens 

kijken volgend jaar, we hebben daar heel veel geld ingestoken wat er nou daadwerkelijk is uitgekomen. Rustig 

evalueren bij het citymarketingbureau voordat we met allerlei dingen gaan schuiven. Stap voor stap. 

De heer WEZENBEEK: Ja, meneer Verstraten, ik denk dat u erbij was, ik denk ongeveer een maand of zeven, acht 

geleden in de fractievergadering van mijn VVD en daar was de heer Lok trouwens ook bij, is dit gewoon letterlijk 

op tafel gekomen. Niet zo misschien onder de vlag van citymarketing maar toch wel iets van zoiets zou ik toch wel 

in naar voren willen brengen. Toen zei onze fractievoorzitter de heer Van den Beemt wacht er nou mee tot de 

Kadernota. Nu heb ik ermee gewacht tot de Kadernota… 
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De VOORZITTER: Even, even, fractievergaderingen zijn besloten… 

De heer WEZENBEEK: Maar ik wil het even vertellen… 

De VOORZITTER: Nee. Nee. Nee. Luister eens fractievergaderingen zijn besloten en hou die ere, hou die… Even… 

Hou die erecode, hou die erecode nou in ere dat siert u.  

De heer WEZENBEEK: Nou als iemand graag de erecode in ere houdt dat ben ik volgens mij wel. Ik sta nog steeds 

achter hetgeen wat we toen met een aantal mensen besloten hebben afgesproken, dat is een toeristenfonds in 

Roosendaal krijgen en dat probeer ik ook de mensen van de VVD en de heer Lok te overtuigen. En ik hoop hier 

aan deze kant allemaal stem alsjeblieft mee het is harstikke logisch.  

De VOORZITTER: Goed, de heer Wezenbeek dank u wel. Ik kijk even naar de wethouders in tweede termijn of er 

behoefte is aan een reactie. Wethouder Theunis. 

De heer THEUNIS: Ja, dank u wel voorzitter. Drie korte reacties allereerst over de motie concrete planvorming. Ik 

haak wat meer aan bij de woorden van de heer Emmen, laat ik daar duidelijk over zijn. Dat het college zich ook 

realiseert als je verder planvorming omtrent deze budgetten gaat doen, laat ik dat scherper zetten dan horen 

daarbij raadsvoorstellen indien van toepassing en of raadsmededelingen. Wij kunnen niet zeggen want er zit een 

planvorming wanneer je dat doet. Maar uiteraard realiseren we ons heel goed dat wij via die systematiek niet 

alleen de raad op een goede wijze in stelling moeten brengen maar ook  de burger, laat dat duidelijk zijn. Dat is 

met elkaar de afspraak dat wij op deze manier het geld gaan uitgeven. Dan ook de beantwoording risicoreserve 

nogmaals ik blijf bij mijn woorden ook al worden er risico’s genoemd, onze risicoanalisten zien ook risico’s nemen 

dat mee in het risicomanagement waarderen dat en op grond van de waardering vormen wij het 

weerstandsvermogen. Als het gaat wat specifiek om de eigen bijdrage dan zien wij in Roosendaal een eigen 

bijdrage in Roosendaal was nul. Dat is landelijk omhoog gegooid, dus ik zou eerder zeggen misschien een 

afschrikkende werking in Roosendaal dan een aanzuigende maar het is maar een voorbeeld van onze mensen die 

houden dat in de gaten. En nogmaals of je nou een miljoen voor dat reserve stopt behoud in risicoreserve of je 

stopt hem in de algemene risicoreserve hij blijft er gewoon staan voor die risicoafdekking. 

De VOORZITTER: Mevrouw Maas. 

Mevrouw MAAS: Dank u wel, voorzitter. Is het wel bekend dat er 15% verhoging verwacht wordt bij de WMO en 1 

juli is het pas ingegaan. Die 17,50 euro omvat nu heel de Wmo, eerst was het alleen maar voor de HbH-plus, dus 

het beeld is helemaal veranderd.  

De heer THEUNIS: Ja, nogmaals dat beeld veranderd. We hebben een takenpakket van hier tot Tokio dat kan ook 

een specifiek voor in het Sociaal Domein kan er iets heftigs veranderen, dat kan in de belastingsfeer wat 

veranderen dat kan overal wat veranderen. Het enige wat ik zeg je dient dat aan te zien komen. Een risico 

daarvan in te schatten, beheersmaatregelen te nemen, financieel te waarderen en dan de hoogte van je 

weerstandscapaciteit. Dus aparte risicopotjes zijn daarbij niet nodig daar hebben we de algemene risicoreserve 

voor. Tenslotte nog over de motie van de culturele hotspots, dat kan ik goed meenemen in en komt als die wordt 

aangenomen verder terug in het ontwikkelkader Vlietplan. 
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De VOORZITTER: Dank u wel. Ik kijk naar wethouder Lok. Nee. Wethouder Van Ginderen? Wethouder Koenraad? 

Wethouder Raaijmakers? En de burgemeester ook niet. Dan  sluiten wij de beraadslaging en gaan wij stemmen. 

En dat gaan wij als volgt doen. De hele P & C-cyclus hebben wij en blok behandeld in de raadscommissie en 

vanavond ook in de raad maar wij gaan wel over de drie stukken de Jaarstukken 2018, de Voorjaarsbrief 2019 en 

de Kadernota 2020 over die drie stukken, over die drie stukken gaan we apart…. Even want straks stemt u fout en 

dan heeft de voorzitter het niet gedaan want dan heeft u niet opgelet. Over die drie stukken gaan we afzonderlijk 

stemmen. Nu beginnen we met het onderdeel Jaarstukken 2018 en bij die Jaarstukken zijn twee amendementen 

ingediend. Dat is amendement “Stevigere aanpak zwerfafval en afvaldump” en de “Eenmalige korting 

afvalstoffenheffing” en de griffier en ik hebben gekeken naar de mate van verstrekkendheid, ingrijpendheid 

omdat daarmee het voorstel verandert en dan gaan wij beginnen om amendement nummer 2 “Eenmalige korting 

afvalstoffenheffing” om die als eerste in stemming te brengen. Want we stemmen eerst over de amendementen 

en dan het moedervoorstel. Wie wil een stemverklaring nog afleggen met betrekking tot amendement nummer 

2? Dat is niemand? Nee. Dan gaan wij tot besluitvorming over. Wie is voor amendement nummer 2? Daarvoor 

hebben gestemd de fracties van de VLP, D66. Het amendement is verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar het gewijzigde amendement nummer 1 “Stevigere aanpak zwerfafval en 

afvaldump”. Ja, ook hiervoor geldt stemverklaring vooraf een uwer? Niemand? Dan gaan wij over dit gewijzigde 

amendement nummer 1 stemmen. Wie is voor dit amendement? Daar heeft u bij unanimiteit ja tegen gezegd. 

Dat is aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan hebben we dus een geamendeerd moederstuk Jaarstukken 2018, zoals zonet besloten. Wil 

op ja het moedervoorstel noem ik het maar daar nog iemand een stemverklaring over afleggen? Niet? Dan gaan 

wij over de jaarstukken stemmen. Wie is voor? Ik geloof ook bij unanimiteit, geamendeerd aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar de Voorjaarsbrief Financiën. Daarop zijn geen amendementen ingediend dus 

we kunnen gelijk naar het moedervoorstel de brief zelf. Een uwer daarover een stemverklaring? Niemand? Wie 

stemt in met de Voorjaarsbrief Financiën 2019? Als ik goed zie is dat ook bij unanimiteit heeft u dat aanvaard. 

De VOORZITTER: Dan gaan we naar de Kadernota uit 2020. Ook daar weer de amendementen in volgorde van 

verstrekkendheid, ingrijpendheid. En dan moet ik ze even erbij pakken. Dan beginnen wij met amendement 

nummer 10 van de ChristenUnie “Meer capaciteit functie Jongerenwerkers”. Wil één uwer daarover een 

stemverklaring afleggen? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor amendement nummer 10? Daarvoor hebben 

gestemd de fracties van ChristenUnie, VLP, D66, Partij van de Arbeid, SP, Wezenbeek en Burger Belangen 

Roosendaal. We gaan even tellen. Ja, met 16 voor en 17 tegen is het amendement verworpen. 

De VOORZITTER: Dan gaan wij naar amendement nummer 9 over de “Borging nostalgische kermis”. 

Stemverklaring een uwer? Niemand? Wie is voor amendement nummer 9? Daarvoor heeft u bij unanimiteit 

gestemd. Aanvaard. 

De VOORZITTER: Amendement nummer 3 “Behoud risicoreserve Sociaal Domein”. Stemverklaring een uwer? 

Nee? Wie is voor dit amendement? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de SP, de VLP, ChristenUnie, D66, 

Partij van de Arbeid en Burger Belangen Roosendaal. Ik denk dat ik het wel weet maar we gaan toch even tellen. 

Ja, met 15 voor en 18 tegen is dit amendement verworpen. 
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De VOORZITTER: Dan amendement nummer 4 “Voorstellen zonder concrete planvorming”. Stemverklaring een 

uwer op dit stuk? Niemand? Wie is voor amendement nummer 4? Daarvoor hebben gestemd de fracties van de 

Partij van de Arbeid, D66, VLP, ChristenUnie, SP en Burger Belangen Roosendaal. Ook hier gaan we even, ik weet 

het al wel maar we gaan toch even tellen. Net als die vorige. Ook hier 15 voor, 18 tegen het amendement is 

verworpen.  

De VOORZITTER: Dan hebben we dus nu op onderdelen gewijzigde geamendeerde Kadernota 2020. We gaan nu 

voordat we met de moties gaan beginnen over het voorstel zelf stemmen, over de Kadernota. Stemverklaring op 

het stuk zelf? De heer Emmen. 

De heer EMMEN: Dank u wel, voorzitter. In mijn termijn heb ik al aangegeven dat D66 Roosendaal het moeilijk 

heeft met het instemmen met de Kadernota wanneer deze niet geamendeerd was op de punten waar geen 

concrete plannen onder lagen. Echter, met de antwoorden van wethouder Theunis dat er wanneer van 

toepassing wel een raadsvoorstel of raadsmededeling uitgebracht zal worden heeft D66 daar het vertrouwen in. 

We danken de wethouder voor zijn antwoorden en daarmee kunnen wij toch instemmen.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Anderen nog van u? Mevrouw Heessels? 

Mevrouw HEESSELS: Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SP kan niet instemmen met de Kadernota vanwege 

de beide amendementen “Geen plan geen geld” en de “Risicoreserve Sociaal Domein” die niet voldoende gedekt 

is.  

De VOORZITTER: De heer Van Gestel. 

De heer VAN GESTEL: Dank u wel, voorzitter. De toezegging zoals wij hem hebben begrepen is een raadsvoorstel 

indien nodig of een raadsmededeling. Daarmee is voor ons nou niet duidelijk wat precies de toezegging inhoudt. 

Ja, voorzitter, geen plan geen geld we hadden het misschien eerder kunnen tackelen met een wat duidelijkere 

omschrijving voor ons is dat nog steeds een jammerlijke zaak, want de Kadernota is voor de rest prima. We 

wensen het college dan ook veel succes met de uitvoering. Alleen dat geen plan geen geld is voor ons leidend om 

daar dan niet mee in te kunnen stemmen voor vanavond, voorzitter.   

De VOORZITTER: Anderen nog van u raad? De heer Yap en daarna mevrouw Suijkerbuijk. Ja.  

De heer YAP: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we zijn ook in grote lijnen eens met de uitgangspunten als opgenomen 

in de Kadernota. We hebben echter op vier punten duidelijk aangegeven waarom we die vier voorstellen niet 

duidelijk vonden. Er ontbrak daarvoor een duidelijk voorstel dan wel plan en het college was in de beantwoording 

ook hier niet eenduidig en helder over. En er wordt in het raadsvoorstel gevraagd de consequenties te verwerken 

in de Programmabegroting meerjarig inclusief een begrotingswijziging. Nou wij stemmen dus niet in met al die 

consequenties en stemmen daarom tegen de Kadernota.  

De VOORZITTER: Dank u wel. Mevrouw Suijkerbuijk. 
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Mevrouw SUIJKERBUIJK: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij hetgeen hiervoor is gezegd door mijn 

collega’s.  

De VOORZITTER: Dank u wel, anderen nog van u raad een stemverklaring? Niemand anders? Dan gaan wij 

stemmen. Wie is voor de geamendeerde Kadernota 2020. Daarvoor hebben gestemd de fracties van het CDA, 

D66, GroenLinks, Roosendaalse Lijst, VVD, de heer Wezenbeek, mevrouw Bozkurt Burger Belangen Roosendaal. 

Ja, gaan we… Ja, maar doe maar even de verhoudingen. Met 21 voor en 12 tegen is de Kadernota aanvaard.  

De VOORZITTER: Wij gaan naar de moties. Die kunnen gewoon in volgorde van nummering daarvoor geldt niet de 

andere volgorde met de amendement. Wij gaan naar de gewijzigde motie nummer 1 “Mogelijk invoeren scanauto 

parkeerbeheer”. Stemverklaring een uwer? Niemand? Wie is voor deze motie? Voor deze motie heeft u bij 

unanimiteit gestemd. Is aanvaard.  

De VOORZITTER: Gewijzigde motie nummer 2 inzake “Kort parkeren stimuleren”. Stemverklaring een uwer? Nee? 

Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie? Motie 2. Ik geloof ook bij una… nee met uitzondering van de 

fracties van D66 en Partij van de Arbeid en GroenLinks is de motie aanvaard. Ja u moet flink die handjes de lucht 

in hoor, daar is een liedje van met carnaval. Kijk! Handjes… Dan kan het wel he.  

De VOORZITTER: Motie nummer 3 over dat brandveilig leven is aangehouden. Dan de gewijzigde motie nummer 4 

de “Circulaire bouwclubs carnaval”. Stemverklaring een uwer? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor deze motie, 

gewijzigde motie nummer 4? Ik geloof dat dat bij unanimiteit is. Ja, geweldig, meneer Yap wat doet u toch gezellig 

mee.  

De VOORZITTER: Dan de motie nummer 5 “Upgrade speelveldjes Keijenburg- Knipplein”. Stemverklaring een 

uwer? Nee? Wie is voor motie nummer 5? Met uitzondering van het CDA heeft u verder allen ingestemd, de 

motie is aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 6 het sprookjeshuis is aangehouden. Motie nummer 7 “Vrijstelling diverse 

ontheffingen evenementen”. Een stemverklaring van één van u. Nee? Wij gaan dan stemmen. Wie is voor motie 

nummer 7?  Voor motie nummer 7 is iedereen met uitzondering van de ChristenUnie… Ja, nou aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 8 “Breed perspectief duurzaamheidsmaatregelen”. Ook hiervoor geldt wil een 

uwer daar iets over zeggen nog? Nee? Dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 8? Dat met 

uitzondering van de fractie van, fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, de rest wel. Is de motie 

aanvaard. 

De VOORZITTER: De gewijzigde motie nummer 9 “Storting Innovatiefonds”. Stemverklaring een uwer? Nee? Wie 

is voor motie nummer 9? Met uitzondering van de fractie van de ChristenUnie heeft de rest wel, de motie is 

aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 10 “Roosendaal Linked”. Stemverklaring een uwer? Nee? Wie is voor motie 

nummer 10? Voor motie nummer 10 met uitzondering van de ChristenUnie is de rest wel, is de motie aanvaard.  



56 
 

De VOORZITTER: Motie nummer 11 “Discriminatie en racisme”. Stemverklaring? Niemand? Wij gaan stemmen. 

Wie is voor motie nummer 11? Dat lijkt bij unanimiteit. Dat is het geval. Aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 12, “Integraal dierenwelzijnsbeleid”. Een uwer om daar iets over te zeggen. Nee? 

Wie is voor deze motie? Dat is ook bij unanimiteit aanvaard. 

De VOORZITTER: Gewijzigde motie nummer 13 “Creatieve hotspot op Stadsoevers”. Wil een uwer daar iets over 

zeggen? Nee? Dan gaan wij stemmen. Nummer 13. Met uitzondering van de fracties van CDA, ChristenUnie is de 

motie aanvaard.  

De VOORZITTER: Motie nummer 14 “Coöperatieve duurzame energie”. Stemverklaring een uwer? Nee? Wij gaan 

stemmen. Wie is voor motie nummer 14? Met uitzondering van de fractie van het CDA, de rest wel is de motie 

aanvaard. 

De VOORZITTER: Motie nummer 15 “Aanvullende ondersteuning voor kwetsbare mensen”. Stemverklaring een 

uwer? Nee? Wie is voor motie nummer 15? Voor motie nummer 15 Burger Belangen Roosendaal, Wezenbeek, 

VVD, SP, ChristenUnie, CDA, VLP, D66, Partij van de Arbeid. Meneer Van Gestel heeft erg veel plezier. Wij gaan 

tellen. Met 22 voor en 11 tegen is deze motie aanvaard.  

De VOORZITTER: Dan de motie nummer 16 “Opbrengst toeristenbelasting voor toerisme in Roosendaal”. 

Stemverklaring een uwer? Nee, dan gaan wij stemmen. Wie is voor motie nummer 16? Voor motie nummer 16 

hebben gestemd de heer Wezenbeek, de Burger Belangen Roosendaal, SP, de VLP en de Partij van de Arbeid. We 

gaan even tellen. Met 13 voor en 20 tegen is deze motie verworpen.  

5. Sluiting 
De VOORZITTER: Dan dames en heren niets meer aan de orde zijnde hopen wij zoveel als mogelijk mensen te zien 

morgen bij het gastheerschap van de heer Dam om de zomer in te luiden met elkaar. En voor degenen die al weg 

zijn of anderszins verhinderd wens ik u een hele fijne zomervakantie. Of u nu thuis blijft of weggaat, rust goed uit. 

En dan hopen we elkaar in september weer met een volgeladen accu aan de finish te ontmoeten. De vergadering 

is gesloten. 

De VOORZITTER sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 

De griffier,    De voorzitter, 


